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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا الذي أنار الكونني مبيالد أشرف األولني واآلخرين، وإمام األنبياء 
واملرسلني، الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
جعل مولد سيد الورى، ببطن مكة أم القرى، وأبرزه يف الثاين عشر من أول الربيعني، 
فكان ربيعا للقلوب وغياثا للمؤمنني، والصالة والسالم على من أنقذ به اهللا اخلالئق 
أمجعني، سيدنا حممد قرة العيون، ونور القلوب، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم 

  . بإحسان إىل يوم الدين
فإن قدر اهللا قد جرى، وقضاءه قد مضى، على اختالف الناس : أما بعد

وال يزالون {: ا، وكل حزب مبا لديهم فرحون، قال تعاىلوتفرقهم شيعا وأحزاب
وإننا يف زمان تفاقمت فيه األمور، والتبس فيه احلق  }مختلفين إال من رحم ربك

بالباطل، واستوى فيه اجلوهر واملدر، والدر والبعر، والعلماء والفجر، كثرت فيه 
ائر املأمورة اخلطباء، وسادت فيه اجلهالء، وانتهكت احلرمات، وابتذلت الشع

بتعظيمها، وظهرت طوائف تأخذ كل بضاعة مزجاة، وتلتقط كل مغشوشة ساقطة، 
يراها الناقد أنـها مزيفة، ومسيت الطغاة دعاة، والرعاة قضاة، واألكارع رؤوسا، 

  .واألجالء أجالفا
لقد شاع واشتهر يف بالد املسلمني وقراها شرقا وغربا إقامة االحتفال للمولد 

ر ربيع األول من كل سنة، وابتكر ذلك امللك املظفر، ومل يكن بينهم النبوي يف شه
     خالف يف ذلك أصال فيما أعلم، ومضى األمر على ذلك أكثر من مائة سنة، 
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مث أفىت الفاكهاين من املالكية مبنعه، ورده آخرون من أئمة الدين، وال زال العلماء 
واقتدى بـهم الناس، ومضت يستحسنون إقامة احلفالت ملولده صلى اهللا عليه وسلم 

  .على ذلك القرون
مث أتى بالدنا يف القرن الرابع عشر اهلجري أفراد يهتفون، ويدعون الناس إىل 

وملا  -وما أحسن ما دعوا إليه لو صدقوا فيه-التمسك بالكتاب والسنة النبوية 
ليس يف استمالوا بذلك قلوب العامة طفقوا يدعون الناس بعزم قوي ومهة عالية إىل ما 

الكتاب والسنة من حترمي السفر إىل زيارة القبور، مبا فيها قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، ومنع التوسل باألنبياء والصاحلني، وجعل الطلقات الثالث واحدة وغري ذلك 
من العجائب والغرائب، فاتضح للعلماء أنـهم يروجون بضاعتهم الكاسدة باسم 

ملناظرات، وارتفعت الثقة واأللفة والرتابط اإلسالمي فيا هلا الكتاب والسنة، فوقعت ا
  .!!من بلية ورزية 

وكان من بني ذلك إنكار االحتفال للمولد النبوي، فقد منعوه وبّدعوا كل من 
إن : إن املتنطعني منهم يقولون: احتفل له، ورموا عليه كل قبيح وشنيع، بل قيل

ه مشركون، واليقتصرون على ذلك اإلنكار بل االحتفال باملولد شرك، وإن احملتفلني ل
يسبون من ال يوافقهم يف هواهم، ورمبا يتسبب عن ذلك القتال وإراقة الدماء احملقونة، 
بل وقع ذلك فعال يف بعض األماكن كما حقق يل كثري من الثقات، بل قد وقع يف 

ذلك حبضور بلدتنا ما كاد أن تـهلك به خالئق من أجل مسألة املولد النبوي، وكان 
  .املشايخ الكبار مثل أستاذي العالمة الشيخ عبد اهللا بن الشيخ داود وغريه
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وملا بلغت مشكلة هذه املسألة إىل هذا احلد املذكور أحببت أن أكتب فيها 
رسالة صغرية، وإن كان فيما كتبه األئمة األجلة مقنع وكفاية، تشبها مين بـهم، وتطفال 

  : على مائدتـهم، إذ قيل
  رمكْ فيلي الكرام يُ إن ط

وال أذكر فيها كثريا من األدلة، بل أكتفي منها غالبا على ما هو نص صريح 
فيما يستدل به على املولد، ويستوي يف فهمه الفطن والبليد، وآمل أن ينتفع بـها كل 
من تلقاها بقلب سليم، أو تأملها بعقل متحرر عن التعسف والتعصب، وجترد عن 

  .نقياد للصواباحلمية واألنفة من اال
وأرجو من اهللا الكرمي ذي الفضل واإلنعام أن يتقبلها مين بفضله وإحسانه، 

  . فإنه نعم املوىل ونعم النصري، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 



  
  
  
  
  
٤  

 

 

  تـمهيد 
  في ذكر موضع والدته صلى اهللا عليه وسلم ويومها 

  .النبوي صلى اهللا عليه وسلم وعامها وشهرها،وفي أول من أحدث المولد
اعلم أنـهم اختلفوا يف املوضع الذي ولد فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم على أقوال، 
والراجح أنه صلى اهللا عليه وسلم ولد يف الدار املعروفة بدار حممد بن يوسف أخي 

  .احلجاج بن يوسف
بزيارته الناس كما واعلم أن موضع ميالده عليه الصالة والسالم مكان مبارك، يتربك 

  .٢٥٨ص ١ج )املواهب اللدنية(قاله العالمة الزرقاين يف شرحه على 
يستحب زيارة املواضع املشهورة : ٤٤٤ص )مناسك احلج(وقال اإلمام النووي يف 

البيت الذي ولد فيه : إنـها مثانية عشر موضعا، منها: بالفضل يف مكة واحلرم، وقد قيل
زقاق املولد، : يقال له )١(م، وهو اليوم مسجد يف زقاقرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ومنها بيت خدجية الذي كان يسكنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخدجية رضي 
 .  اهللا عنها، وفيه َوَلَدْت أوالَدها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. وسلم انتهىأن أهل مكة يزورون موضع مولده صلى اهللا عليه : )السرية احللبية(ويف 
وما ذاك إال حملبتهم الصادقة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا شأن العاشقني، 

  :وأصحاب احلب الصميم، أال ترى قول القائل

                                                 
  .الزُقَاق كُغراٍب السَكةُ : ويف القاموس ١
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 داراأقّبل ذا اجلدار وذا اجل أمر عـلى الديار ديار  ليلى

  ولكن حب من سكن الديارا  وما حب الديار شغفن قلىب
 ٩٥٨شـيخ عبـد اهللا بــن حممـد باقشـري احلضـرمي الشـافعي املتـوىف ســنة وقـال العالمـة الفقيـه ال

ع مشـــهورة يف احلـــرم ينبغـــي أن تـــزار مواضـــ: ٢٧٥ص١ج )قالئـــد اخلرائـــد وفرائـــد الفوائـــد(يف 
ـــَرَك ِـــ ـــْعِب، ودار خدجيـــة، وفيهـــا : ا، منهـــاويـَُتبَـ موضـــع مولـــده عليـــه الصـــالة والســـالم يف الش

ــَدْت أوالَدهــا منــه صــلى اهللا  عليــه وســلم ورضــي اهللا عــنهم وتوفيــت فيهــا، وكانــت مســكنه َوَل
  حىت هاجر صلى اهللا عليه وسلم اهـ

ويف اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها للعالمة احلنفي مجال الدين حممد جار اهللا 
ذكر العالمة النقاش يف منسكه مواضع يستجاب فيها الدعاء، : ٣٥٤بن حممد ص

  وسلم يوم االثنني عند الزوال اهـ مولد النيب صلى اهللا عليه: منها
ومما يدل على شرف موضع ميالده صلى اهللا عليه وسلم ما ورد يف حديث اإلسراء 
من أن جربيل عليه السالم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالصالة ببيت حلم الذي 
ولد فيه عيسى عليه السالم، فإذا تشرف بيت حلم مبيالد عيسى عليه السالم فيه حىت 

مر سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم ليلة مناجاة ربه أن يصلي فيه، فكذلك يتشرف أ
  .به صلى اهللا عليه وسلم املوضع الذي ولد فيه صلى اهللا عليه وسلم

وفعل  فمن صلى يف هذا املكان تربكا به اهتدي بـهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم،
ام فيه وفعل أنواع الطاعات ودعا وكذلك من زاره وأقفعله صلى اهللا عليه وسلم،  ثلم

ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قياسا على الصالة إاهللا فيه ومترغ به حبا واشتياقا 
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 ّا مطلوبة يف مثل هذا املوضع فال مانع من غريها اليت هي عماد الدين، فإذا علمنا أ
  .من أنواع الطاعات

سلم يفعلون ذلك مبجالس الصاحلني، وقد كان العلماء ورثة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ومواضع دروسهم، وأماكن أورادهم وأذكارهم، وممن ثبت عنهم ذلك اإلمام اتهد 
تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي، فقد صرّح غري واحد من العلماء بأنه ملا 

هـ كان يتهّجد ويتمرغ على البساط ٧٤٢سكن يف قاعة دار احلديث األشرفية سنة 
  :ويقولان النووي جيلس عليه وقت الدرس الذي ك

 وآِوي )١(على ُبُسٍط هلا َأْصبُـوْ    ويف دار احلديث لطيف معىن

 واويـــانا مسه  قدم  النــكــم    وجهي لعلي أن أنال  ُحبر  
  .فرتاه يرجتي أن ميس بوجهه مكانا مسه قدم اإلمام النووي، وذلك للتربك به

سبكي السخاوي والسيوطي وتاج الدين وممن ذكر هذه القصة وعدها من حماسن ال
عبد الوهاب بن اإلمام السبكي وابن حجر اهليتمي وغريهم، والشك أن التربك مبوضع 

  .ميالده صلى اهللا عليه وسلم  أعلى وأفضل من التربك مبواضع الصاحلني وجمالسهم
 من شهر ١٢واختلفوا أيضا يف زمنها، واملشهور أنه صلى اهللا عليه وسلم  ولد يف  

ربيع األول، وعلى هذا العمل، فيحتفل املسلمون يف أقطار األرض للمولد بـهذا 
قال العارف باهللا سيدي عبد . الوقت، ورجح بعض العلماء أنه ولد يف السابع منه

 إنه صلى اهللا عليه وسلم ولد : ١٩٦ص )اإلبريز(العزيز بن مسعود الدباغ يف كتابه 
                                                 

وحر الوجه . أوآوي اىل ركن شديد: بكسر الواو كما يف قوله تعايل) وآوي(أي أميل وقوله ) أصبو(وقوله   ١
  .نهبضم احلاء وهو ما بدا م
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يف نفس األمر اهـ  ورجح بعضهم أنه صلى اهللا يف سابع ربيع األول، وهذا هو الواقع 
املواهب (عليه وسلم ولد يف الثامن من ربيع األول، وقال احلافظ القسطالين يف 

ولد صلى اهللا عليه وسلم لثمان خلت من ربيع األول، قال الشيخ : قيل: )اللدنيه
بري وهو اختيار أكثر أهل احلديث، ونقل عن ابن عباس وز : قطب الدين القسطالين

بن مطعم وهو اختيار أكثر من له معرفة بـهذا الشأن، واختاره احلميدي وشيخه ابن 
عليه، ورواه الزهري " )١(الزيج"إمجاع أهل  )عيون املعارف(حزم،وحكى القضاعي يف 

عن حممد بن جبري بن مطعم، وكان عارفا بالنسب وأيام العرب أخد ذلك عن أبيه 
  . جبري انتهى

نقل ابن عبد الرب عن أصحاب التاريخ أنـهم : ٢٦٠ص ٢ج )ايةالبداية والنه(ويف 
صححوا ذلك، وقطع به احلافظ الكبري حممد بن موسي اخلوارزمي، ورجحه احلافظ أبو 

  . )التنوير يف مولد البشري النذير(اخلطاب بن دحية يف كتابه 
 )لدت فيهذاك يوم و (ومل خيتلفوا على أنه صلى اهللا عليه وسلم ولد يف االثنني حلديث 

  . اآليت، لكنهم اختلفوا يف أنه صلى اهللا عليه وسلم  ولد يف ليلتها أويومها
واختلفوا أيضا يف العام الذي ولد فيه صلى اهللا عليه وسلم، فاألكثرون على أنه ولد 

  . عام الفيل، وهذا هو املشهور

                                                 
ويف . صورة مربعة أو مدورة تعمل ملوضع الكواكب يف الفلك) زاجية(الزيج علم اهليئة، و) تاج العروس(يف   ١
الزيج كتاب حيسب فيه سري الكواكب وتستخرج التقوميات أعين حساب الكواكب سنة سنة ) مفاتيح العلوم(

  اهـ
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: ٣٤ص ١للحافظ الذهىب ج )السرية النبوية(و ٢٦٢ص ٢ج )البداية والنهاية(ففي 
  وامع عليه أنه عليه الصالة والسالم ولد عام الفيل اهـ : قال خليفة ابن خياط

ولد صلى اهللا عليه : ١٩٦ص  )اإلبريز(وقال سيدي عبد العزيز بن مسعود الدباغ يف 
وسلم عام الفيل قبل جمئ الفيل، وبربكة وجوده صلى اهللا عليه وسلم مبكة طرد اهللا 

    الفيل عن أهلها اهـ
   تنبيه

لقد انتشر يف األقطار منذ مثانية قرون إقامة االحتفاالت للمولد النبوي، واستحسن 
  . ذلك العلماء من الفقهاء واحملدثني وغريهم، وبيّـنوا مشروعية ذلك ورغبوا فيه الناس

وأول من أحدث إقامة االحتفال للمولد الشريف صاحب إربل امللك املظفر أبو سعيد  
للحافظ  )حسن املقصد يف عمل املولد(لي بكتكني كما يف كوكبوري بن زين الدين ع

وكان امللك املظفر عاملا عادال بطال عاقال  . للسيد البكرى )إعانة الطالبني(السيوطى و
: ٣٣٤ص  ٢٢ج )سري أعالم النبالء(كما صرح به غري واحد، وقال فيه الذهيب  يف 

قل أنه انـهزم يف حرب، وكان كان متواضعا، خّريا سنيا حيب الفقراء واحملدثني، وما ن
 -يعين مكة -مينع من دخول املنكر ببلده، وبىن للصوفية رباطني، ويبعث للمجاورين 

مخسة آالف دينار، وأجرى املاء إىل عرفات، وأما احتفاله باملولد النبوي فيقصر عنه 
التعبري، كان اخللق يقصدونه من العراق واجلزيرة، وتنصب قباب خشب له والمرأته 

تزين، وخيرج من البقر واإلبل والغنم شيئا كثريا، فتنحر وتطبخ األلوان، ويعمل عدة و 
  . خلع للصوفية، ويتكلم الوعاظ يف امليدان فينفق أمواال جزيلة
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كان امللك املظفر أحد األجواد،   :١٣٦ص  ١٣ ج)البداية والنهاية(قال ابن كثري يف 
وكان شهما شجاعا بطال عاقال  سنة،والسادات الكرباء وامللوك األجماد، له آثار ح

عاملا عادال، وكان يعمل املولد الشريف يف ربيع األول وحيتفل به احتفاال هائال، وقال 
حكى بعض من حضر مساط املظفر يف بعض املوالد كان ميد يف ذلك : السبط

السماط مخسة آالف رأس مشوي، وعشرة آالف دجاجة، ومائة ألف زبدية، وثالثني 
وكان حيضر عنده يف املولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع : لوى، قالألف صحن ح

عليهم، ويعمل للصوفية مساعا من الظهر إىل الفجر، ويرقص بنفسه معهم، وكانت له 
وقالت زوجته ربيعة خاتون بنت  ،دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة

: م فعاتبته بذلك فقالكان قميصه ال يساوي مخسة دراه: أيوب أخت صالح الدين
لبسي ثوبا خبمسة وأتصدق بالباقي خري من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفقري املسكني، 
وكان يصرف على املولد يف كل سنة ثالمثائة ألف دينار، وعلى دار الضيافة يف كل 

أن : ٣٣٨ص٣للعالمة النبهاين ج )هر البحارجوا(ويف . سنة مائة ألف دينار اهـ
م أبا شامة شيخ النووي أكثر الثناء على امللك املظفر مباكان يفعله من احلافظ اإلما

  اخلريات ليلة املولد الشريف 
أنه كان يعمل االحتفاالت ملولد النيب صلى : ١٣٨ص  ٥ج )شذرات الذهب(ويف 

اهللا عليه وسلم سنة يف الثامن من شهر ربيع األول، وسنة يف الثاين عشر ألجل 
ذا كان قبل املولد بيومني أخرج من اإلبل والبقر والغنم شيئا  االختالف الذي فيه، فإ

كثريا يزيد على الوصف، مث يشرعون يف حنرها وينصبون القدور ويطبخون األلوان 
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املختلفة، فإذا كان صبيحة يوم املولد أنزل اخللع، وخيلع على كل واحد من الفقهاء 
وقال .ية وما يوصل إىل وطنهوالوعاظ والقراء والشعراء، ويدفع لكل واحد نفقة وهد

: قال مجاعة من أهل إربل: بعد كالم طويل، وثناء مجيل )تاريخ اإلسالم(ابن شهبة يف 
كانت نفقته على املولد يف كل سنة ثالمثائة ألف دينار، وعلى األسرى مائيت ألف 
دينار، وعلى دار الضيافة مائة ألف دينار، وعلى اخلانقاه مائة ألف، وعلى احلرمني 

مات رمحه اهللا يف رمضان بقلعة إربل . عرفات ثالثني ألف دينار غري صدقة السرو 
. أستجري به: هـ وأوصى أن حيمل إىل مكة فيدفن يف حرم اهللا تعاىل، وقال ٦٣٠سنة

  .باختصار )شذرات الذهب(انتهى ما نقلته من 
خلكان أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن  )وفيات األعيان(ويف 

كان له يف فعل " إربل"أن امللك املعظم مظفر الدين صاحب  ١٢١–١١٣ص٤ج
اخلريات غرائب مل يسمع أن أحدا فعل يف ذلك ما فعله، ومل يكن يف الدنيا شيء 
أحب إليه من الصدقة، وكان ال ميّكن أحدا من إدخال املنكر إىل البلد، وهو أول من 

  . قوف، فإن احلجاج كانوا يتضررون من عدم املاءأجرى املاء إىل جبل عرفات ليلة الو 
وأما احتفاله مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن الوصف يقصر عن اإلحاطة 
به، لكن نذكر طرفا منه، وهو أن أهل البالد كانوا قد مسعوا حبسن اعتقاده فيه، فكان 

واجلزيرة وسنجار  يف كل سنة يصل إليه من البالد القريبة من إربل مثل بغداد واملوصل
ونصيبني خلق كثري من الفقهاء والصوفية والوعاظ والشعراء، وال يزالون يتواصلون من 
      احملرم إىل أوائل شهر ربيع األول، وكان يعمل املولد سنة يف ثامن الشهر وسنة 
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يف الثاين عشر ألجل االختالف الذي فيه، وكان رمحه اهللا مىت أكل شيئا استطابه ال 
امحل هذا إىل الشيخ : إذا أكل من زبدية لقمة طيبة قال لبعض أجناده خيتص به، بل

فالن أو فالنة ممن هم عنده مشهورون بالصالح، وكان كرمي األخالق، كثري التواضع، 
حسن العقيدة، سامل البطانة، شديد امليل إىل أهل السنة واجلماعة، ال ينفق عنده من 

  ن عدامها ال يعطيه شيئا إال تكلفا اهـ أرباب العلوم سوى الفقهاء واحملدثني، وم
وقد أطال ابن خلكان يف ذكر حماسنه والثناء عليه، مث قال مل أذكر عنه شيئا : قلت

  .على سبيل املبالغة، بل كل ما ذكرته عن مشاهدة وعيان
بضم الكافني بينهما " كوكبوري: "وذكر ترمجته آخرون كثريون، وقال ابن خلكان أيضا

ء موحدة مضمومة مث واو ساكنة بعدها راء، وهو اسم تركي معناه واو ساكنة مث با
بضم الباء املوحدة وسكون الكاف وكسر التاء املثناة " بكتكني"بالعربية ذئب أزرق، و

من فوقها والكاف وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها نون، وهو اسم تركي أيضا اهـ 
معجم (م بوزن إمثد كما يف بكسر مث سكون وباء موحدة مكسورة وال" إربل"و

  .)اللباب يف تـهذيب األنساب(و )البلدان
بقعة يسكنها أهل الصالة واخلري  )تاج العروس شرح القاموس(كما يف   )اخلانقاه(و

والصوفية، والنون مفتوحة، وقد حدثت يف اإلسالم يف حدود األربعمائة، وجعلت 
ما ميد ليوضع عليه الطعام يف  )السماط(و. ملتخلي الصوفية فيها لعبادة اهللا تعاىل

مسط اجلدي مسطا  )القاموس وشرحه(، ويف )املعجم الوسيط(املآدب وحنوها كما يف 
فهو مسموط ومسيط إذا نتف عنه صوفه باملاء احلار ليشويه، ويف احلديث ما أكل شاة 
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ر وعاء من اخلزف احملروق املطلي خيثّ : الزبدية )املعجم الوسيط(ويف . مسيطا أي مشوية
  .بالكسر صحفة من خزف: الزبدية )تاج العروس(فيها اللنب، ويف 

  تنبيهان
ادعى بعض املانعني ملشروعية املولد أن امللك املظفر كان يعمل املولد النبوي  :األول

ألغراض سياسية، وأطماع دنيوية، ومل يكن يفعله لقصد ديين، وال حملبة واحرتام لرسول 
ـهموه ورموه مبا مل يثبت عنه، وهذه دعوى بال بينة، وقد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فات

فقد علمت . قامت شهادة العلماء النقاد على خالفها، فظهر سقوطها وثبت بطالنـها
ما وصفه به كثري من أجالء املؤرخني، وأكابر احملدثني كاحلافظ ابن كثري، فقد كان مما 

حه احلافظ ابن دحية وابن َخلكان أثىن به عليه أنه كان عاقال، عاملا، عادال، فمن مد
وأبو شامة املعاصرون له، واحلافظ الذهىب وابن العماد احلنبلى وغريهم ال يضره افرتاء 
هؤالء عليه، وال يقدحه ما نسبوا إليه مما هو برىء منه، كرميه بالتشيع وحنوه، فقد 

ه يف نقده ذكرنا آنفا أن احلافظ الذهىب صرح بأنه كان سنيا خّريا، هذا مع تشدد
فال تغّرت مبا خيوضون . )ميزان االعتدال(للرجال كما ال خيفى عن كل من طالع كتابه 

  .فيه يف هذه األيام من جرح من ثبتت عدالته وحتققت أمانته
إن أول من أحدث املولد النبوي يف القاهرة املعز لدين اهللا الفاطمي سنة : قيل :الثاين
هـ  مث أعاده اآلمر بأحكام اهللا ٤٨٨جلمايل سنة هـ مث أبطله أمري اجليوش بدر ا٣٦٢

  هـ ٤٩٥بن املستعلي سنة ا
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وال شك أن هذا زعم باطل ملا قدمناه عن احلافظ السيوطي من أن أول من احتفل 
للمولد النبوي الشريف امللك املظفر، وتبع السيوطي على ذلك كثري من العلماء 

الرباهني اجللية يف (احلفياين يف كتابه  وقد استغرب الشيخ عبد اجلبار املبارك. املؤرخني
ما كتبه الشيخ حممد الشريف التقالوي من أن املولد بدعة  )جواز مولد خري الربية

إن املؤرخني مل يذكروا أن واحدا من : أحدثها الفاطميون يف مصر، وأطال يف رده وقال
  .ملوك الدولة الفاطمية يف مصر قد ابتدع االحتفال باملولد

  نكتة 
ا فرضنا أن الفاطميني هم أول من ابتدع لالحتفال باملولد النبوي فاعلم أن هذا ال وإذ

يكون حجة يف منع االحتفال، وال يكون دليال على حترميه وال علة ملنعه، فقد خيرتع 
الفاسق واملبتدع بل والكافر شيئا مل يسبق إليه، ويكون ذلك الشيء مستحسنا شرعا، 

أحدث الشكل والنـَقَط يف كتابة القرآن الكرمي أال ترى أن احلجاج بن يوسف 
واستحسن ذلك أهل العلم، فما زالوا يكتبون الشكل والنقط يف املصحف الشريف، 
ومل يقل أحد منهم، ال جيوز اتباع هذا السفاك فيما أحدثه، بل عدوا ذلك من 

  .حماسنه
 يكون قبيحا واحلاصل أن ما أحدثه الفاسق وحنوه إذا كان حسنا بذاته يف الشرع ال

فإن احلكم يتعلق بنفس الشيء ال بصالح الفاعل أو  ،مبجرد اخرتاع ذلك الفاسق
فسقه، ويشبه هذا ما إذا أمر الفاسق وحنوه خبري، فإنه ال يرتك قوله لفسقه كما يرشد 
         إليه حديث أيب هريرة الطويل عند البخاري، ففيه أن آتيا أتاه وأمره أن يقرأ 
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إنه ال يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك :  فراشه، وقالآية الكرسي إذا أوى إىل
أما : شيطان حىت تصبح، فلما أخرب أبو هريرة ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

  . ذاك شيطان: إنه قد صدقك وهو كذوب، وقال له صلى اهللا عليه وسلم
ملولد النبوي فإذا علمت أن قول من زعم أن الفاطميني أول من ابتدع االحتفال با

باطل، وليس له سند تارخيي، وأنه على فرض ثبوته ال يكون سببا على حترميه وحجة 
غضبا رد مساع هذا القول عدم االكرتاث به  يستشيطونيف منعه، فالذي ينبغي ملن 

واإلعراض عنه بالكلية، فإن ذلك ال جيديه وال يقوي مزاعمه اجلوفاء بل يؤذيه، 
   .وقلة معرفته بطرق املناظرة واملباحثةإلشعاره بضعف إدراكه 

: فاتضح أن املستدلني ملنع املولد النبوي باخرتاع الفاطميني خمطئون يف أمرين، األول
 :استدالهلم ذلك لتحرمي املولد، كما أخطأ القائلون: نسبة ذلك إيل الفاظميني، والثاين

، وهذا منهم عجب إن يف عمل املولد تشبها بالنصارى يف احتفاهلم مبيالد املسيح
عجاب، بعيد عن القياس والصواب، فإن النصارى يعتقدون بألوهية من حيتفلون له 
ويأتون يف احتفاالتـهم املنكرات والفواحش وأنواع الفجور مثل شرب اخلمور واأللعاب 
احملرمة، فشتان ما بني من هذا وصفه، وبني من حيتفل مبيالد نبيه معتقدا أنه رسول اهللا 

عليه وسلم وعبده، وال يأيت مبا نـهاه اهللا عنه ومنعه، بل يذكر ربه، وميدح  صلي اهللا
وأي مناسبة بني ! نبيه، ويتصدق مما أعطاه اهللا، فأين التشابه بني هوالء الفريقني؟

  .فاملقايسة بينهما غلو وإفراط و جهل مركب، أو جتاهل وعناد! هاتني احلفلتني ؟
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وي احتفاال رسميا ملك مصر أبوسعيد سيف وممن احتفل من الملوك للمولد النب
  الدين الظاهر بـَْرقـُْوْق بن آنص 

النجوم الزاهرة يف  (قال الشيخ مجال الدين أبو احملاسن يوسفي بن تـَْغرِْي بـَْرِدْي يف 
ويف ليلة اجلمعة ثاين عشر شهر ربيع األول : ٧٤- ٧٢ص ١٢ج )ملوك مصر والقاهرة

رقوق املولد النبوي على العادة يف كل سنة، وملا  سنة مثامنائة عمل السلطان الظاهر ب
كان يوم اخلميس جلس السلطان مبخيمه باحلوش السلطاين، وحضر القضاة واألمراء 
ومشائخ العلم والفقراء، فجلس الشيخ سراج الدين عمر البلقيين عن ميني السلطان، 

الشيخ املعتقد  وحتته الشيخ برهان الدين ابراهيم بن زقاعة، وجلس على يسار السلطان
أبو عبد اهللا املغريب، مث جلس القضاة ميينا ومشاال على مراتبهم، مث حضر األمراء 
فجلسوا على بعد من السلطان، والعساكر ميمنة وميسرة، فلما فرغ القراء وكانوا عدة 
قام الوعاظ واحدا بعد واحد، وهو يدفع لكل منهم صرة فيها أربعمائة درهم فضة، 

خبمسمائة درهم فضة، وكانوا أكثر من الوعاظ، مث  )١(اء، لكل جوقةوأنعم على القر 
مّد مساط جليل، يكون مقداره قدر عشرة أمسطة من األمسطة اهلائلة، فيها من األطعمة 
الفاخرة ما يستحىي من ذكره كثرة، حبيث إن بعض الفقراء أخذ صحنا فيه من خاص 

  .ربع قنطاراألطعمة الفاخرة، فوزن الصحن املذكور فزاد على 
وملا انتهى السماط مدت أمسطة احللوى من صدر املخيم إىل آخره، وعند فراغ ذلك 
مضى القضاة واألعيان، وبقي السطان يف خواصه وعنده فقراء الزوايا والصوفية، فعند 

                                                 
  .يف املعجم الوسيط اَجلْوُق واجلوقة اجلماعة من الناس -   ١
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ذلك أقيم السماع من بعد ثلث الليل إىل قريب الفجر وهو جالس عندهم، ويده متأل 
إنه فرق يف الفقراء ومشائخ الزوايا : له رزق فيه، حىت قيل من الذهب وتفرغ له ملن

هذا والسماط من احللوى . والصوفية يف تلك الليلة أكثر من أربعة آالف دينار
والفاكهة يتداول مدة بني يديه، فتأكله املماليك والفقراء، وتكرر ذلك أكثر من 

  .عشرين مرة
، لكل واحد حبسب حاله وقدر مث أصبح السلطان ففّرق يف مشايخ الزوايا القمح

  .فقرائه، كل ذلك خارج عما كان هلم من الرواتب عليه يف كل سنة اهـ
  .هـ٨٠١هـ وتويف سنة ٧٣٨للزركلي سنة  )األعالم(ولد امللك برقوق كما يف 

أنه جلس على السلطنة وقت الظهر من يوم األربعاء تاسع عشر  )النجوم الزاهرة(ويف 
شار السراج البلقيين أن يكون لقبه امللك الظاهر فإن وأ. هـ٧٨٤شهر رمضان سنة 

كان شهما شجاعا : )الضوء الالمع(ذلك كان وقت الظهرية، وقال فيه السخاوي يف 
  .ذكيا، حيب الفقراء ويتواضع هلم، ويتصدق كثريا خصوصا إذا مرض

ية أن الشيخ الصاحل العابد عمر املال كانت له زاو  ٢٦٣ص١٢ج )البداية والنهاية(ويف 
يقصد فيها وله يف كل سنة دعوة يف شهر املولد حيضر فيها عنده امللوك واألمراء 

  .والعلماء والوزراء وحيتفل بذلك
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 الفصل األول

  في ذكر بعض العلماء القائلين بمشروعية المولد النبوي تفصيال

و صرح كثري من العلماء مبشروعية املولد النبوي صلى اهللا عليه وسلم، فذكر اإلمام أب
أنه من البدع  )الباعث على إنكار البدع واحلوادث(شامة شيخ اإلمام النووي يف كتابه 

ومن أحسن ما ابتدع يف زماننا ما يفعل كل عام يف اليوم املوافق : املستحسنة، فقال
ملولده صلى اهللا عليه وسلم من الصدقات واملعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك 

إىل الفقراء مشعر مبحبته صلى اهللا عليه وسلم  وتعظيمه يف  مع ما فيه من اإلحسان
قلب فاعل ذلك، وشكر اهللا على ما مّن به من إجياده صلى اهللا عليه وسلم، وفيه 

جواهر (للسيوطي و )حسن املقصد(انتهى مانقلته من .إغاظة للكفرة واملنافقني
  .)البحار

و عبد الرمحن بن إمساعيل بن ه: ٢٥٠ص  ١٣ج )البداية والنهاية(وأبو شامة كما يف 
إبراهيم بن عثمان شهاب الدين أبو حممد املقدسي الشيخ اإلمام العامل احلافظ احملدث 
الفقيه املؤرخ، شيخ دار احلديث األشرفية، صاحب املصنفات العديدة املفيدة، ولد 

  .سنة مخسمائة وتسعة وتسعني، وتويف سنة ستمائة ومخس وستني
ويف : ما نصه ١٨٩ص  )لطائف املعارف(احلنبلي يف كتابه وقال احلافظ ابن رجب 

ذاك يوم ولدت فيه، : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن صيام يوم االثنني
وأنزلت علّي فيه النبوة، إشارة إىل استحباب صيام األيام اليت تتجدد نعم اهللا على 

لى اهللا عليه وسلم هلم، عباده، فإن أعظم نعم اهللا على هذه األمة إظهار حممد ص
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لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم {: وبعثته وإرساله إليهم، كما قال تعاىل
، فإن النعمة على األمة بإرساله أعظم من النعمة عليهم بإجياد }رسوال من أنفسهم

السماء واألرض والشمس والقمر والرياح والليل والنهار وإنزال املطر وإخراج النبات 
ذلك، فإن هذه النعمة كلها قد عمت خلقا من بين آدم كفروا باهللا وبرسله وغري 

وبلقائه، فبدلوا نعمة اهللا كفرا، وأما النعمة بإرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم فإن بـها 
متت مصاحل الدنيا واآلخرة، وكمل بسببها دين اهللا الذي رضي لعباده، وكان قبوله 

م، فصيام يوم جتددت فيه هذه النعم من اهللا على ياهم وآخرتـهنسبب سعادتـهم يف د
عباده املؤمنني حسن مجيل، وهو من باب مقابلة النعم يف أوقات جتددها بالشكر، 
ونظري هذا صيام يوم عاشوراء حيث أجنى اهللا فيه نوحا من الغرق، وجنى فيه موسى 

فصامه  ،وقومه من فرعون وجنوده، وأغرقهم يف اليم فصامه نوح وموسى شكرا هللا
حنن أحق مبوسى  :وقال لليهود ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  متابعة ألنبياء اهللا

  منكم، فصامه وأمر بصيامه اهـ
للسيوطي سئل شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر  )حسن املقصد لعمل املولد(ويف 

أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن  :العسقالين عن عمل املولد فأجاب مبا نصه
الصاحل من القرون الثالثة، ولكنها اشتملت على حماسن وضدها، فمن حترى  السلف

يف عملها احملاسن وجتنب ضدها كانت بدعة حسنة، وإال فال، وقد ظهر يل خترجيها 
على أصل ثابت، وهو ما ثبت يف الصحيحني من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قدم 

هو يوم أغرق اهللا فيه فرعون : م، فقالوااملدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهل
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وجنى موسى، فنحن نصومه شكرا هللا، فيستفاد منه فعل الشكر هللا على ما مّن به يف 
يوم معني من إسداء نعمة ودفع نقمة، ويعاد ذلك يف نظري ذلك اليوم من كل سنة، 

نعمة أعظم والشكر هللا حيصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتالوة، وأي 
من النعمة بربوز هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم نيب الرمحة يف ذلك اليوم، وعلى هذا 
فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حىت يطابق قصة موسى يف يوم عاشوراء، ومن مل يالحظ 
بذلك ال يبايل بعمل املولد يف أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إىل يوم من 

ه، فهذا ما يتعلق بأصل عمله، وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه السنة وفيه ما في
على ما يفهم الشكر هللا تعاىل من حنو ما تقدم ذكره من التالوة واإلطعام والصدقة 
وإنشاد شيء من املدائح النبوية والزهدية احملركة للقلوب إىل فعل اخلريات والعمل 

ما كان من : هو وغري ذلك فينبغي أن يقاللآلخرة،وأما ما يتبع ذلك من السماع والل
ذلك مباحا حبيث يقتضي السرور بذلك اليوم ال بأس بإحلاقه به، وما كان حراما أو 

  مكروها فيمنع، وكذا ما كان خالف األوىل هـ
وقد ظهر يل خترجيه على أصل آخر، وهو  )حسن املقصد(وقال احلافظ السيوطي يف 

 صلى اهللا عليه وسلم  عق عن نفسه بعد النبوة ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النيب
مع أنه قد ورد أن جده عبد املطلب عق عنه يف سابع والدته، والعقيقة ال تعاد مرة 
ثانية، فيحمل ذلك على أن الذي فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم إظهار للشكر على 

نفسه لذلك، إجياد اهللا إياه رمحة للعاملني، وتشريع ألمته كما كان يصلي على 
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فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر مبولده باالجتماع وإطعام الطعام وحنو ذلك من 
  . وجوه القربات وإظهار املسرات

قد يعرتض احلافظ السيوطي على استدالله باحلديث املذكور مبا يف اموع  ) تنبيه (
بن من أنه باطل، وجوابه أن حديث العقيقة املذكور حسن ال باطل، فقد قال ا

: يف باب العقيقة مالفظه ٤٣١ص٩ج )حتفة احملتاج شرح املنهاج(حجراهليتمي يف 
باطل، وكأنه : وخرب أنه صلى اهللا عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة قال يف اموع

قلد يف ذلك إنكار البيهقي وغريه له، وليس األمر كما قالوا يف كل طرقه، فقد رواه 
إن رجاله رجال : رق، قال احلافظ اهليثمي يف إحداهاأمحد والبزار والطرباين من ط

  الصحيح إالواحدا وهوثقة اهـ  
إنه حديث حسن، : ٣٦٢ص٢ج )فتح اجلواد شرح اإلرشاد(وقال ابن حجر أيضا يف 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه : ٥٩ص٤جللحافظ اهليثمي  )جممع الزوائد(ويف 
ورجال  )األوسط(زار والطرباين يف وسلم عق عن نفسه بعد مابعث نبيا، رواه الب

وملا سئل السيوطي رمحه اهللا . الطرباين رجال الصحيح خال اهليثم بن مجيل وهو ثقة
عن عمل املولد النبوي يف شهر ربيع األول هل هو حممود أو مذموم، وهل يثاب فاعله 

عندي أن أصل عمل املولد الذي هو اجتماع الناس، : أوال ؟ قال جميبا عن ذلك
راءة ما تسري من القرآن، ورواية األخبار الواردة يف مبدأ أمر النيب صلى اهللا عليه وق

وسلم، وما وقع يف مولده من اآليات، مث ميد هلم مساط يأكلون منه من غري زيادة على 
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ذلك هو من البدع احلسنة اليت يثاب عليها صاحبها، ملا فيه من تعظيم قدر النيب 
 ر الفرح واالستبشار مبولده الشريف اهـ صلى اهللا عليه وسلم  وإظها

وال زال أهل اإلسالم : )املواهب اللدنية(يف  ٩٢٣وقال احلافظ القسطالين املتوىف سنة 
حيتفلون بشهر مولده عليه الصالة والسالم، ويعملون الوالئم ويتصدقون يف لياليه 

ءة مولده الكرمي، بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون يف املربات، ويعتنون بقرا
أي عمل  –ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم، ومما جرب من خواصه أنه 

أمان يف ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية واملرام، فرحم اهللا امرءا اختذ  –املولد 
ليايل شهر مولده املبارك أعيادا، ليكون أشد علة على من يف قلبه مرض وأعيا داء،  

مع  )املواهب(ن الغيظ احلاصل له مبولده صلى اهللا عليه وسلم اهـ من أي مبا يصيبه م
: ٢٦٣ص  ١ج )املواهب(وقال الزرقاين يف شرحه على . زيادة يسرية من شرحه

واحلاصل أن عمل املولد بدعة، لكنه اشتمل على حماسن وضدها، فمن حترى احملاسن 
  .)١( ال فالضدها كانت بدعة حسنة ومن  واجتنب

بلوغ (: سى بن عبد اهللا بن حممد بن مانع احلمريي تأليف مساهوللشيخ عي
وهو من أحسن الكتب املؤلفة يف مشروعية  )املأمول يف االحتفال مبولد الرسول

أن اإلمجاع : االحتفال ملولده صلى اهللا عليه وسلم،  فقد ذكر فيه أدلة كثرية، منها
ومل جند من : ما معناه ٨٦-٨٥انعقد على استحسان االحتفال باملولد  فقال يف ص 

  . اعرتض عليه يف زمان ظهوره، فكان إمجاعا سكوتيا على مشروعيته واستحسانه

                                                 
  هـ١١٢٢تويف الزرقاين سنة   ١
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وذكر فيه تسع آيات يستدل بـها على مشروعيته، وأحد عشر دليال من السنة املطهرة 
  . وغريها
أنه سئل عن حكم املوالد : ١٢٩البن حجر اهليتمي ص )الفتاوي احلديثية(ويف 

يت يفعلها كثري من الناس يف هذا الزمان، هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة؟ واألذكار ال
إن كانت املوالد واألذكار مشتملة على خري كصدقة وذكر وصالة : فأجاب مبا حاصله

وسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومدحه، وليس فيها شر فهي سنة 
ذكر أحاديث يستدل بـها  مث   لألحاديث الواردة يف األذكار املخصوصة والعامة، 

  .وأما إذا كانت مشتملة على خري وشر فهي ممنوعة انتهى باختصار: على ذلك، قال
وقد : يف مبحث الوالئم ٣٦٣ص  ٣ج )إعانة الطالبني(وقال الشيخ أبو بكر شطا يف 

بسط الكالم على االحتفال باملولد النبوي شيخ اإلسالم ببلد اهللا احلرام أستاذنا 
املنان سيدنا السيد أمحد بن زيين دحالن يف سريته النبوية، وال بأس بإيراده  العارف بربه
  : قال رضي اهللا عنه ومتعنا واملسلمني حبياته: هنا فأقول

جرت العادة أن الناس إذا مسعوا ذكر وضعه يقومون تعظيما له صلى اهللا عليه  فائدة
هللا عليه وسلم، وقد فعل وسلم، وهذا القيام مستحسن ملا فيه من تعظيم النيب صلى ا

  .همـري من علماء األمة الذين يقتدى بذلك كث
من خواص املولد أنه أمان يف ذلك العام، وبشرى عاجلة : وقال ابن اجلوزي

حكى يل بعض من حضر  )مرآة الزمان(وقال سبط ابن اجلوزي يف . لنيل البغية واملرام
  سة آالف رأس غنم شواء، مساط املظفر يف بعض املواليد، فذكر أنه عّد فيه مخ
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وعشرة آالف دجاجة، ومائة ألف زبدية، وثالثني ألف صحن حلوى، وكان حيضر 
عنده يف املوالد أعيان العلماء والصوفية، فيخلع عليهم ويطلق هلم البخور، وكان 

: مث قال املؤلف أبو بكر شطا. يصرف على املولد ثالمثائة ألف دينار انتهى باختصار
م يف ذلك ألجل أن يعتىن ويرغب مجيع اإلخوان يف قراءة مولد سيد وإمنا أطلت الكال

ألن من خلقت ألجله األرواح واألجسام حيق أن يهدى له الروح واملال  ،ولد عدنان
والطعام اهـ وهذا يدل على أنه موافق لشيخه على استحسان االحتفال للمولد 

 .الشريف

  رأي ابن تيمية في المولد النبوي
يمية هو شيخ املانعني احتفاَل املولد الشريف وإماُمهم الذي يأخذون اعلم أن ابن ت

بغرائبه ويتبعونه فيما خالف فيه العلماء واملذاهب األربعة لكنه أباح احتفال املولد 
خالصة (الشريف مرة بال قيد، بل صرّح أن فيه أجرا عظيما وإن اختذه مومسا، ففي 

لشيخ عبد اهللا بن الشيخ أيب بكر بن سامل ل )الكالم يف االحتفال مبولد خري األنام
تعظيم : (ما نصه )إقتضاء الصراط املستقيم(قال ابن تيمية يف كتابه : ٧٧الشافعي ص

املولد واختاذه مومسا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم حلسن قصده 
  اهـ ) وتعظيمه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولده صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع األقطار واألمصار هو وال شك أن قصد احملتفلني مل
  . تعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو جائز مستحسن عند ابن تيمية
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ما  ٢٦٦ص )اقتضاء الصراط املستقيم(قال ابن تيمية يف : أيضا )خالصة الكالم(ويف 
د عيسى عليه وكذلك ما ُحيِْدثُه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف ميال: نصه

السالم، وإما حمبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وتعظيما له، واهللا يثيبهم على هذه احملبة 
  واالجتهاد ال على البدع اهـ

والواقع احلقيقي أن املسلمني حيتفلون كلهم حملبة النيب صلى اهللا عليه وسلم وتعظيمه 
هو خالف الواقع بال  - إما مضاهاة للنصارى-: فقط، ال مضاهاة للنصارى، فقوله

ريب، ومل نسمع يف التواريخ ومل نر بأعيننا من حيتفل للمولد الشريف ملضاهاة 
النصارى، فقوله هذا مردود وهو ظن السوء باملسلمني واتـهام بـهم عما هم بريئون 

  .عنه
ٌ فإن  -ال على البدع- : وقوله إن كان مراده أن مجيع البدع ال ثواب فيها فهو خطأ بـَني

دع تعرتيها األحكام اخلمسة فمنها ما جيب شرعا وما يندب وما حيرم وما يباح وما الب
  .يكره، بل منها ما عاب اهللا به على قوم تركوها، وسيأيت ذلك كله إن شاء اهللا تعاىل 

خالصة (وذكر مرة أخرى أن هذا االحتفال ليس مبكروه بشرط عدم اختاذه راتبة، ويف 
وقد ُرِوَي يف املالئكة : ما نصه ١٣٢ص٢٣الفتاوي جقال ابن تيمية يف : )الكالم

السيارين الذين يتتبعون جمالس الذكر احلديِث املعروِف، فلو أن قوما اجتمعوا بعض 
الليايل على صالة تطوع من غري أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة مل يكره 

  وكذلك القول يف ليلة املولد وغريها اهـ
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قد خيالف قوله السابق أن فيه أجرا عظيما، وقد جيمع بينهما بأن  -رهمل يك-: فقوله
عدم الكراهة يصدق على املباح املستوى الطرفني وعلى ااملباح املستحسن املطلوب 
الذي فيه األجر العظيم ألن املباح يطلق عليهما، فعلى هذا ال تناقض بني قوليه بل 

ي، فمن خالفه من أتباعه فقد نابذ قوليه مها متفقان على جواز االحتفال للمولد النبو 
   .هذين

فهو خطأ ظاهر فإنه صرح أن فيه .. وأما قوله من غري أن يتخذ ذلك عادة راتبة إخل
أجرا وأن فاعله يثاب به وال شك أن دوام األعمال الصاحلة مطلوب شرعا بل هو 

كذلك مأمور وال مانع من اختاذ اخلريات عادة راتبة كما ال خيفى على أحد، و 
املباحات اليت ال ثواب فيها فال مالم على دوامها، وقد اختذ مانعوا املولد النبوي صالة 
التهجد عادة راتبة تشبه السنة الراتبة يف العشر األواخر من رمضان مع كونـها حمدثة مل 

  .يرد عليها دليل كما يأيت إن شاء اهللا نقال عن اإلمام النووي رمحه اهللا
عن ابن  ٢٢ص)حول االحتفال النبوي(ن علوي املالكي يف كتابه ونقل الشيخ حممد ب

تيمية كالما يدل على أن يف املولد خريا الشتماله على أنواع من املشروع وفيه شّر من 
  بدعة وغريها اهـ

وخالصة القول أن عبارات ابن تيمية متعارضة يف الظاهر فقد صرّح مرة أّن يف املولد 
اهللا يثيب فاعله على حمبته للنيب صلى اهللا عليه وسلم ال أن : أجرا عظيما، ومرة أخرى

على البدع، ومرة أن فيه خريا وشرا، ومرة أنه ليس بكراهة، وليس يف هذه العبارات  
   كلها ما يصرّح بتحرميه مطلقا، فأتباعه الذين يزعمون بتحرميه على اإلطالق 
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رتكب كبرية خمالفون شيخهم َوَيْدعون الناَس إىل تركه، وينادون أن فاعله مبتدع فاسق م
يف ذلك منابذون قوله وراء ظهورهم، وقد كان من دأبـهم التعصب ألرائه والتمسك 

إن : بغرائبه ومبا انفرد به وخالف فيه العلماء أهل املذاهب األربعة وغريهم كقوله
الطالق الثالث ال يقع إال واحدة، وحترميه السفر إىل زيارته صلى اهللا عليه وسلم وغري 

شذرات (ذلك من الغرائب العجيبة، وقد ذكر كثريا منها ابن عماد احلنبلي يف 
وغريمها، وال أدري ملا ذا خالفوا  )الفتاوي احلديثية(وابن حجر اهليتمي يف  )الذهب

  .!!شيخهم يف هذه املسئلة اليت وافق عليها العلماء والسواد األعظم 
  الفصل الثانى

  لد النبوي صلى اهللا عليه وسلمفي أدلة مشروعية االحتفال بالمو 

وافعلوا {: ومما استدل العلماء رمحهم اهللا على مشروعيته وحسنه عموم قوله تعاىل
، ومعلوم أن االحتفال باملولد يتكون من اجتماع الناس، وقراءة ما تسري من }الخير

دته القرآن، ورواية األخبار الواردة يف خوارق العادات واإلرهاصات اليت ظهرت عند وال
صلى اهللا عليه وسلم، وإطعام الطعام للحاضرين، ورفع األصوات بالصالة عليه صلى 
اهللا عليه وسلم، وباملدائح النبوية املطربة املهيجة حمبته والشوق إليه صلى اهللا عليه 

وال . وسلم، والسرور بدخول موسم امليالد، وحنو ذلك مما يتقرب به إىل اهللا تعاىل
اآلية الكرمية تأمر بفعل اخلري، فنحن مأمورون بفعل هذه شك أن هذا كله خري، و 

  .اخلريات املذكورة اليت تسمى اصطالحا باملولد النبوي
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وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به {: واستدلوا أيضا بقوله تعاىل
، وال خيفى أن االحتفال باملولد الشريف يشتمل على أنباء سيد الرسل صلى }فؤادك

وسلم، فيكون فيه تثبيت أفئدة املؤمنني فيكون يف اآلية احلث على املولد اهللا عليه 
  .الشريف

فقد قال غري واحد  }لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه{: وبقوله تعاىل
إن ضمريي تعزروه وتوقروه راجعان للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قال  :من املفسرين

اهلاء فيهما للنيب صلى اهللا عليه وسلم، : )حكام القرآناجلامع أل (القرطيب يف تفسريه 
الضمائر كلها هللا  :أي تسبحوا اهللا، وقيل –وتسبحوه  –وهنا وقف تام، مث تبتدئ 

  . تعاىل
 قد جتمع العرب شيئني يف كالم فريد :٣٨ص  )املدهش (وقال احلافظ ابن اجلوزي يف 

ومن رحمته جعل لكم الليل { ويف القرآن الكرمي ،كل واحد منهما إىل ما يليق به
فالسكون بالليل وابتغاء الفضل بالنهار،  }والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

والتسبيح  ،فالتعزير والتوقري للرسول }وتعزروه وتوقروه وتسبحوه{: ومثله قوله تعاىل
قال ابن عباس وغري  }وتعزروه{ :وقال ابن كثري مفسرا لقوله تعاىل. هللا عز وجل

من التوقري واالحرتام واإلجالل واإلعظام إهـ فعلى هذا  }توقروه{تعظموه، و: احدو 
أن اهللا أرسل رسوله ليعظموه  }هإلى وتوقرو -إنا أرسلناك شاهدا{يكون معىن 

     وحيرتموه وجيلوه فيكون من حكمة بعثته صلى اهللا عليه وسلم تعظيمه وإجالله، 
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ت، وإكثار الطاعات للسرور مبولده وال شك أن يف إقامة احلفالت وإخراج الصدقا
  .  صلى اهللا عليه وسلم تبجيال وتعظيما له صلى اهللا عليه وسلم

الدر (قال السيوطي يف  }قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا{: وبقوله تعاىل
فضل اهللا : أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف اآلية قال :)املنثور

وما أرسلناك إال رحمة {: صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىل دحممالعلم، ورمحته 
  .}للعالمين

قال } قل بفضل اهللا{وأخرج اخلطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  اهـالنيب صلى اهللا عليه وسلم  

كون الرمحة يف اآلية هي   )روح املعاين(ورجح اآللوسي يف تفسريه  :)بلوغ املأمول(يف و 
  صلى اهللا عليه وسلم اهـ النيب

ومن األحاديث حديث صوم يوم عاشوراء، وحديث أنه صلى اهللا عليه وسلم  عق 
  . عن نفسه املارين

وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن 
ذاك يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علّي، وهذا احلديث نص يف : صوم يوم االثنني فقال

االحتفال بيوم مولده صلى اهللا عليه وسلم بالصيام، وإذا كان االحتفال بالصيام الذى 
هو من أركان اإلسالم مطلوبا مستحسنا شرعا بنص هذا احلديث فغريه من أنواع الرب  
كالصدقة وإكثار الصالة والسالم عليه كذلك، وهذا قياس ظاهر يقتنع به إن شاء اهللا  

إقامة االحتفال للمولد النبوي، وال أظن أن أحدا  كل من دخل يف قلبه الشك من
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إن بينهما فرقا فال يقاس على الصيام غريه، وال جيوز : جيرتئ بعُد على أن يقول
االحتفال إال بالصيام خبالف غريه من اإلنفاق على املساكني، وإطعام الطعام 

  . للمجتمعني للمولد الشريف وحنومها، فإن ذلك يكون عنادا حمضا
قال رسول اهللا : مسلم أيضا من حديث جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال وأخرج

ا نة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ِ صلى اهللا عليه وسلم من سن يف اإلسالم س
بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه 

 ِ رواه مسلم يف  . من أوزراهم شيء ا من بعده من غري أن ينقصوزرها ووزر من عمل
وقال النووي يف شرحه . كتب العلم واجلمعة والزكاة باختالف يسري يف بعض األلفاظ

احلث على : ويف حديث من سّن يف اإلسالم سنة حسنة إىل آخره: ١١٣ص٤عليه ج
االبتداء باخلريات وسّن السنن احلسنات، والتحذير من اخرتاع األباطيل واملستقبحات 

  . اهـ
واستدل احلفاظ ابن ناصر الدين واجلزري والسيوطي وغريهم على مشروعية املولد 

رأيت إمام : للحافظ السيوطي ما لفظه )حسن املقصد(بقصة أيب هلب املشهورة، ففي 
عرف التعريف باملولد (القراء احلافظ مشس الدين ابن اجلزري قال يف كتابه املسمى  

: ما حالك ؟ فقال: عد موته يف النوم، فقيل لهقد رؤي أبو هلب ب: ما نصه )الشريف
 - يف النار إال أنه خيفف عين كل ليلة اثنني، وأمص من بني أصبعي ماء بقدر هذا

وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عند ما بشرتين بوالدة النيب صلى اهللا  -وأشار لرأس أصبعه
  بذمه جوزي  عليه وسلم وبإرضاعها له، فإذا كان أبو هلب الكافر الذي نزل القرآن
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يف النار بفرحه ليلة مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم به فما حال املسلم املوحد من أمة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يسر مبولده، ويبذل ما تصل إليه قدرته يف حمبته صلى اهللا 

وقال . لعمري إمنا يكون جزاؤه من الكرمي أن يدخله بفضله جنات النعيم. عليه وسلم
مورد الصادي يف (س الدين ابن ناصر الدين الدمشقي يف كتابه املسمى احلافظ مش

قد صح أن أبا هلب خيفف عنه عذاب النار يف مثل يوم االثنني إلعتاقه : )مولد اهلادي
  : ثويبة سرورا مبيالد النيب صلى اهللا عليه وسلم،  مث أنشد

اء ذمهجإذا كان هذا كافـرا   وتبت يداه يف اجلحيم خمـلدا 
أنه  يف يـوم االثنني دائـما أتى  خيفف عنه للسرور بأحـمدا 

 بأمحد مسرورا ومات موحدا فما الظن بالعبد الذي كان عمَرهُ 
وأمهاتكم  –وقصة ختفيف العذاب عن أيب هلب رواها البخاري يف صحيحه يف باب 

 كالما مفيدا  )الفتح(وذكر احلافظ ابن حجر يف . من كتاب النكاح - الاليت أرضعنكم
  .يتعلق بـهذا احلديث

ومما يدل على جواز املولد استحسان املسلمني به، فمن حني ظهوره وابتكار امللك 
مظفر الدين استحسنه املسلمون، وتلقوه بالقبول التام، فيكون مطلوبا للقاعدة 

ما رآه املسلمون حسنا فهو عند "املشهورة املأخوذة من حديث ابن مسعود املوقوف 
أخرجه أمحد وغريه، ولفظه عند  "ه السلمون قبيحا فهو عند اهللا قبيحاهللا حسن وما رآ

إن ": عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال: ٤٩٣ص  ١أمحد كما ىف مسنده ج
اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم خري قلوب العباد، 

       لعباد بعد قلب حممد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب ا
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فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما 
وقال . "رأى املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، وما رأوا سيئا فهو عند اهللا سيء 

وصححه، وأقره الذهىب،  ٧٨ص ٣ج )املستدرك(رواه احلاكم يف : )بلوغ املأمول(يف 
وهو موقوف لكن له حكم الرفع ألنه مما ليس  ٣٦٧ص  )د احلسنةاملقاص(وانظر 

أنه مرفوع ال  ١٢٢ص  ٣ج )مغىن احملتاج شرح املنهاج(للرأى فيه جمال اهـ ويف 
  . موقوف

وذلك ألن األمة ال جتتمع على ضاللة كما أخرب به من ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا 
  .عليه وسلم

  الفصل الثالث
  لد النبوى الشريففى بعض من ألف فى المو 

وملا اقتنع العلماء بـهذه األدلة وغريها ممامل نذكره، وأيقنوا على مشروعية االحتفال 
  :باملولد النبوي، رغبوا فيه الناس ودعوا إليه وأكثروا التآليف فيه، فممن ألف فيه

أبو اخلطاب  ١٤٤ص  ١٣ج )البداية والنهاية(احلافظ ابن دحية وهو كما يف  - ١
سن بن علي بن حممد الكليب احلافظ شيخ الديار املصرية يف احلديث، عمر بن احل

أن احلافظ ابن دحية اشتغل ببالد املغرب، مث رحل إىل الشام، : ونقل عن ابن خلكان
ووجد ملكها مظفر الدين يعتين باملولد النبوي،  ٦٠٤مث إىل العراق، واجتاز بإربل سنة 

وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار،  )ملنريالتنوير يف مولد السراج ا(فعمل له كتاب 
 ٦٢٦وقد مسعناه على امللك املعظم يف ستة جمالس يف سنة  - يعين ابن خلكان -قال
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إهـ وكان . وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منه أشياء حسنة: مث قال ابن كثري
 هـ ٦٣٣وتويف سنة  ٥٤٩أو  ٥٤٦مولد ابن دحية سنة 

س الدين حممد بن حممد اجلزري، فقد ألف يف املولد الشريف  إمام القراء احلافظ مش- ٢
وتويف  ٧٥١وكان مولد احلافظ اجلزري سنة  )التعريف باملولد الشريف(كتابا مساه 

 .٣٠٥-٣٠٤ص١ج )فهرس الفهارس(هـ انتهى من ٨٣٣سنة

احلافظ حممد بن عبد الرمحن بن حممد القاهري املعروف باحلافظ السخاوي املولود - ٣
   .باملدينة املنورة ٩٠٢واملتوىف سنة  ٨٣١سنة 

إن احلافظ السخاوي : )كشف الظنون(قال الشيخ حممد بن علوي املالكي نقال عن و 
 ألف جزءا يف املولد الشريف اهـ 

احلافظ الديبعي، فقد ألف كتابا يف املولد النبوي، حققه وعلق عليه وخرّج  - ٤
ولد اإلمام : ٢١٢ص  )النور السافر(قال يف . أحاديثه الشيخ حممد بن علوي املالكي

احلافظ احلجة املتقن شيخ اإلسالم عالمة األنام، اجلهبذ اإلمام، مسند الدنيا أمري 
املؤمنني يف حديث سيد املرسلني أيب حممد عبد الرمحن بن علي الديبع الشيباين وجيه 

جامع تيسري الوصول إىل (: هـ ومن مصنفاته٨٦٦الدين الشافعي مبدينة زبيد سنة 
وله  )بغية املستفيد يف أخبار مدينة زبيد(، و)مصباح املشكاة(جملدان، و )األصول

مولد شريف نبوي، وله كتاب املعراج إىل غري ذلك من املؤلفات، وتويف رمحه اهللا سنة 
 هـ ٩٤٤
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: احلافظ العالمة مشس الدين بن ناصر الدمشقي، فقد ألف كتبا يف املولد وهي- ٥
اللفظ الرائق  (و )جامع اآلثار يف مولد النيب املختار(و )د اهلاديمورد الصادي يف مول(

أن مشس الدين أبا  ٢٤٣ص  ٧ج )شذرات الذهب(ويف . )يف مولد خري اخلالئق
عبد اهللا حممد بن أيب بكر  عبد اهللا بن حممد بن أمحد القيسي الدمشقي الشهري بابن 

، كان حافظ ٨٤٢ملتوىف سنة ا ٧٧٧ناصر الدين الشافعي وقيل احلنبلي املولود سنة 
قرأ على ابن حجر، وقرأ عليه ابن حجر، ومن  ،الشام بال منازع، ماهرا يف احلديث

مشاخيه احلافظ الزين العراقي، والسراج ابن امللقن، والسراج البلقيين، وألف التآليف 
واختصر منه  )مورد الصادي يف مولد اهلادي(: ومنها ،اجلليلة أكثرها يف احلديث

 . اهـ )جامع اآلثار يف مولد املختار(وله أيضا  )فظ الرائق يف مولد خري اخلالئقالل(

الفقيه العالمة ابن حجر اهليتمي ألف مولدا نبويا، وهو كتاب صغري احلجم عظيم  - ٦
الشيخ أمحد اجلمل، له : صفحة، وقام بشرحه كثري من العلماء منهم ٣٢الفائدة، حنو 

لته مماكتبه الشيخ عبد املعز عبد احلميد من ترمجة حاشية لطيفة عليه انتهى ما نق
ابن عابدين أمحد بن  )يف األعالم للزركلي(اهليتمي باختصار، وشرح مولده أيضا كما 

ابن حجر يف : هـ وقد قيل فيه ٩٧٤وتويف اهليتمي رمحه اهللا سنة . عبد الغين بن عمر
 .البشر كالياقوت يف احلجر

املرقاة على مشكاة (حلنفي صاحب كتاب العالمة علي بن سلطان قارئ ا- ٧
املورد الروي يف  (وغريه، تلميذ ابن حجر اهليتمي، فقد ألف كتابا امسه   )املصابيح

        . )كشف الظنون(كما قال حممد بن علوي املالكي نقال عن   )املولد النبوي
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وتويف سنة . وقد حققته بفضل اهللا تعاىل وعلقت عليه وطبعته ألول مرة: قال املالكي
 هـ ١٠١٤

احلافظ عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري صاحب التفسري، فقد ألف مولدا - ٨
  .نبويا طبع أخريا بتحقيق صالح الدين املنجد

اإلمام الكبري أبو الفضل احلافظ عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن الشهري  - ٩
 (ولدا شريفا مساه فقد ألف م ٨٠٦هـ واملتوىف سنة٧٢٥باحلافظ العراقي املولود سنة 

   .)املورد اهلين يف املولد السين
فقد  ٨٨٧العّالمة إبراهيم بن علي بن ابرهيم الشافعي املقدسي املتويف سنة  -١٠

الضوء (كما يف . )فتح اهللا حسيب وكفى يف مولد املصطفى(ألف كتابا يف املولد امسه 
  . ٧٥ص١للحافظ السخاوي ج )الالمع

فقد  ١٣١٥ر بن عريب بن علي اجلاوي املتوىف سنة الشيخ حممد نووي بن عم-١١
وله شرح على مولد ابن  )اإلبريز الداين يف مولد سيدنا حممد العدناين(ألف كتاب 
وقد بلغت تصانيف اجلاوي حنو . )بغية العوام يف شرح مولد سيد األنام(: اجلوزي مساه

  .٣٩٢ص  ٦ج )هدية العارفني(مصنفا اهـ  ٣٠



  
  
  
  
  
٣٥  

 

  نكتة
هـ ٥٩٧ظ الكبري أبا الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزى املتوىف سنة اشتهر أن احلاف

ألف كتابا يف املولد النبوى إال أن الشيخ عبد القادر بن شيخ بن عبد اهللا العيدروسى 
أن املولد الذى اشتهر أنه من تأليف : ما حاصله ٢١٨ص  )النور السافر(قال يف 

ألفه الشيخ شهاب الدين أمحد بن علي  احلافظ ابن اجلوزى ال تصح نسبته إليه، بل
بن قاسم املالكى الشهري باحلريرى، وتردد الشيخ حممد نووى بن عمر اجلاوى فيمن 

ألفه الشيخ أمحد بن القاسم املالكي الشهري : صنفه، فقال يف شرحه على هذا املولد
هذا لكن اشتهر على ألسنة الناس أن  ،باحلريري على ما ذكره السيد أمحد املرزوقى

 ِذا يرتجح عندنا أن هذا املولد ليس للحافظ ابن اجلوزى املولد البن اجلوزي هـ و
  .فليتنبه لذلك

فقد ألف كتابا يف  ١١٧٩السيد جعفر بن حسن الربزجني املدين املتويف سنة  -١٢
  . اهـ ٤٧٢ص٣للنبهاين ج )جواهر البحار(املولد النبوي، كما يف 

وقسمه أجزاء،  .ّوله أبتدئ اإلمالء باسم الذات العليةوأ. وتكثر قراءته يف أرضنا: قلت
  .عطر اللهم قربه الكرمي بعرف شذي من صالة وتسليم :يقول يف آخر كل منها

ونظم شيخنا وشيخ مشاخينا الشيخ عبد الرمحن بن عمر القادري الورشيخي . ١٣
  :مولد الربزجني، وقال يف آخر كل قسم منه



  
  
  
  
  
٣٦  

 

  ة سالم تالبأعلى صال    اهلي على قربه عطرن 
وللشيخ عزب مولد منظوم يعرف مبولد الشيخ عزب، يقول يف آخر كل قسم . ١٤
   :منه

  وأدم عليه سالم ذاتك سرمدا  يارب عطر بالصالة ضرحيه 
  . وهويقرأ بعض األحيان يف بلدنا

وللسيد حممد عثمان املريغين خليفة سيدي أمحد بن إدريس وصاحب التفسري . ١٥
مولد يقرأ بعض األحيان يف بلدنا أيضا، يقول يف آخر كل  )تاج التفاسري(املسمى 

  .اللهم صل على الذات احملمدية، واعفرلنا ما يكون وما قدكان: قسم من أجزائه
مولد (: وألف الشيح أويس أمحد بن حممد الرباوي القادري الصومايل كتابا مسّاه. ١٦

وهو مصدر كل سورة أبتدئ باسم اهللا : ، أوله)الشرفان يف مدح سيد ولد عدنان
وكتاب، وكان الشيخ رمحه اهللا تعاىل شديد احملبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
وأخرب يف مولده هذا أنه كان يقرأ يف الروضة املطهرة دالئل اخلريات كل يوم تسع مرات 
بالوضوء، وأنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك الوقت، وكان ذلك 

من ربيع األول سنة ٢٣ويف سيدي الشيخ أويس أمحد بن حممد يف هـ وت١٢٩٠سنة
  .هـ١٣٢٧

ربيع العشاق (وللشيخ العّالمة عبد الرمحن بن أمحد الزيلعي الصومايل مولد مسّاه . ١٧
فيقول : ، وقال يف أوله بعد البسملة واحلمدلة أما بعد)يف ذكر مولد صاحب الرباق

       دعاين : التقصري، غفرله مواله اخلبريعبد الرمحن بن أمحد الزيلعي القادري ذو 



  
  
  
  
  
٣٧  

 

حب االنتظام يف سلك ناظمي الآليل احملمدية، وشغُف قطف األزهار النبوية، أن 
أؤلف كتابا يف مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وألفت هذا الكتاب بإشارة من حضرة 

 يف هذا واهللا أسأل، وبنبيه أتوسل، أن ميدين. النيب صلى اهللا عليه وسلم يل يف تأليفه
ربيع العشاق يف ذكرمولد صاحب (الكتاب العظيم مبدد اإلقبال والقبول، ومسيته بـ 

  .  صلى اهللا عليه وسلم )الرباق
مسط الدرر، يف (وألف الشيخ علي بن حممد بن حسني احلبشي كتابا مسّاه . ١٨

احلمد هللا القوي : أوله )أخبار مولد خري البشر، وماله من أخالق وأوصاف وسري
اللهم صل وسلم  :وجّزأه أجزاء يقول يف آخر كل جزء. لطانه، الواضح برهانهس

  .أشرف الصالة والتسليم، على سيدنا ونبينا حممد الرؤف الرحيم
جمموع لطيف (وذكر الشيخ عاصم إبراهيم الكتاين احلسيين الشاذيل الدرقاين يف كتابه 

ذكرناه وزاد عليه زيادات  بعض ما) أنسي يف صيغ املولد النبوي القدسي نثرا ونظما
  :منها. أخرى

للشيخ العالمة ) إسعاف الراغب الشائق خبرب والدة خري األنبياء وسيد اخلالئق. (١٩
حنمدك اللهم يا من افتتح بالنور الباهر : حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين وأوله

  .األمحدي، واجلناب العاطر احملمدي، كل خملوق ووجود
للشيخ الشريف العالمة احملدث الكبري ) اإلسعاد مبولد خري العبادالُيْمُن و (و. ٢٠

احلمد هللا الذي : سيدي حممد بن شيخ اجلماعة سيدي جعفر الكتاين احلسيين، وأوله



  
  
  
  
  
٣٨  

 

شرف هذا الوجود مبيالد أكرم نيب وأعز مولود، سيدنا وموالنا حممد النيب احملمود، ذي 
  .الشفاعة العظمى واحلوض املورود

بن حممد اللشيخ العالمة حممد ) وغ القصد واملرام بقراءة مولد خري األنامبل(و. ٢١
سبحان من أوجد األكوان مبحض رمحته، سبحان من دبر : احلجوجي احلسين وأوله

اخلالئق بلطف حكمته، تفضال منه تعاىل وامتنانا، سبحان من انفرد باإلمداد كما 
  .واألندادانفرد باإلجياد، سبحان من تنـزه عن األضداد 

للشيخ العالمة احملقق أبوعلي سيدي احلسن ) شفاء السقيم مبولد النيب الكرمي(و. ٢٢
احلمد هللا الذي فتح أقفال العامل بنور الذات األمحدية، وجعله : بن عمر مزور، وأوله

الساري يف الكل مبادته النورانية، فأمده به منه يف الصور الروحانية اجلسمانية، وخلع 
  .عنايته عليه برود

للشيخ العالمة فضول ) قصة املولد النبوي خلري الربيّة ملخصة من سريته الزكية(و. ٢٣
حنمدك اللهم رافع اخلضراء وباسط الغرباء، وملهم : وأوله ،بن حممد اهلواري الصويف

  .احلمد والثناء
وألف العالمة احملدث أمحد بن حممد فتحا العلمي الفاسي كتابا صغري احلجم . ٢٤
أوله احلمد هللا الذي خصنا بسيد ) املولد النبوي الشريف(ثالثة أوراق امسه  حنو

األرسال، وشرفنا به على سائر األمم واألجيال، وجعل مولده عيدا، ومومسا مباركا 
  .سعيدا، تتنـزل فيه الرمحات وتكثر فيه الربكات واخلريات



  
  
  
  
  
٣٩  

 

مولد (ولدا مساه وألف السيد حممد بن السيد املختار الشنجيطي التيجاين م. ٢٥
أستفتح باب الكرم واجلود، بأعظم أمساء الذات العلية وأستعني : أوله) إنسان الكمال

بقوة امللك املعبود، العزيز املتعال، وأبذل وسعي يف محد من وفقين على نظم هذه 
الدرر السنية، شاكرا ألنعمه من حيث ال أحصي ثناء عليه، هو كما أثىن على نفسه 

  .بنعوت الكمال
مولد (وألف العالمة عبد اهللا بن حممد املناوي الشاذيل كتابا كبريا يف املولد امسه . ٢٦

أوله احلمد هللا الذي أنار الوجود بطلعة خري الربية، سيدنا حممد عليه الصالة ) املناوي
  .والسالم قمر اهلداية وكوكب العناية الربانية

ر نظما يف مولد احلبيب يف وألف الشيخ حسن حممد عبد اهللا شداد عمر باعم. ٢٧
صفر سنة  ٢١املدينة املنورة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اإلثنني 

  :أوله) فيض األنوار يف ذكرى مولد النيب املختار(هـ امسه ١٣٩٨
 وثنيته باحلمـد يف السر واجلهـر بدأت ببسم اهللا يف أول السطر

  من عطاء بال حصر على ما حبانا  وأشكره شكرا يليق كمالـه
البيان والتعريف يف (وألف الشيخ السيد حممد بن علوي املالكي كتابا مساه . ٢٨

فهذه فصول يف السرية النبوية، : أما بعد: قال يف أوله) ذكرى املولد النبوي الشريف
انتخبت أكثرها من كالم العلماء الكرام، كاإلمام املناوي، والربزجني، وابن الدبيع 

  .الوائلي والنبهاين رضي اهللا عنهمواحلبشي و 



  
  
  
  
  
٤٠  

 

جواهر النظم (وألف الشيخ يوسف بن إمساعيل النبهاين يف املولد نظما امسه . ٢٩
  :أوله) البديع يف مولد اهلادي الشفيع صلى اهللا عليه وسلم

 يف أدائهمحدا امرئ أخلص  ى آالئـهـاحلمـد هللا  علـ

  ـهائـيـبـر أنــيـخـــا بــنــصــأن خ  أمحـده واحلمد من نعمائه
وألف الشيخ حممد بن سامل بن حفيظ بن الشيخ أيب بكر بن سامل نظما يف . ٣٠

  : أوله) نظم مولد احلافظ عماد الدين ابن كثري(املولد النبوي امسه 
 ذا الكون  بالنيب  فاستنارا احلمـد هللا  الـذي  أنارا

  بنور طه خري  كل  كامل  أزاح كل ظلمات  الباطل
  بعد أن كانوا على ضالل  وأوضح الطريق  باجلمال

مولد النيب (وألف  الشيخ عبد القادر احلمصي الشاذيل اليشرطي كتابا امسه . ٣١
احلمد هللا الذي أظهر من باطِن خفاِء عماِء ليِل : أوله) حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .ُهِوية األَحِديّة، مطالع أنواِر فجِر صبِح حضرِة احلقيقة احملمدية
العالمة اجلليل مفيت بريوت الشيخ مصطفى جنا كتابا يف املولد امسه  وألف الشيخ. ٣٢

  : أوله) فرائد املواهب اللدنية يف مولد خري الربية(
أفتتح الكالم بسم اهللا املتصف بالصفات األقدسية، مقتديا بالكتاب الكرمي فإنه 

  .صراط النجاح والنجاة
كافئ مزيده الوافر مثلما حيبه وأمحده سبحانه وتعاىل محدا يوايف نعمه الوفية، وي

  .ويرضاه



  
  
  
  
  
٤١  

 

وأصلي وأسلم على سيدنا حممد خري الربية، وعلى آله وأصحابه والتابعني املهتدين 
  .بـهداه
فهذه فرائد من خزائن املواهب اللدنية، يف شرف مولد من حتلى جيُد هذا : وبعد

  .الوجود ِحبُاله
مولد املصطفى صلى اهللا (تابا يف املولد امسه وألف األستاذ خري الدين وائلي ك. ٣٣

أوله احلمد هللا الذي هيأ سبيل اخلالص لإلنسانية، بدعوة حممد بن عبد ) عليه وسلم
اهللا املنقذة من األصنام، الذي مّدن العرب بعد أن كانوا يف فوضى اجلاهلني، وبعد أن  

  .كانوا خاضعني للفرس واألعجام
ل والتفاخر بالعصبية، فصريهم أمة واحدة تنشر العدل مههم شن الغارات ونـهب األموا

  .والسالم
وألف اإلمام احلافظ حممد الباقر بن حممد بن عبد الكبري الكتاين احلسين كتابا . ٣٤
  ) روضات اجلنات يف مولد خامت الرساالت: (مساه

رتبه على ثالثة وعشرين روضة على عدد سنه صلى اهللا عليه وسلم من حني البعث 
  .حني الوفاة إىل

احلمد هللا الذي جعل مولد سيد املرسلني، بشري خٍري وسعد على العاملني، : وأوله
واحلمد هللا الذي يسر ببعثته أسباب الطمأنينة يف الظاهر والباطن جليمع خلقه وهو 

  .السميع العليم



  
  
  
  
  
٤٢  

 

كل مؤمن أيها اإلخوان، يعلم أن اهللا سبحانه كان موجودا : فقال يف الروضة األوىل
ل خلق األكوان، ليس له قبل وال بعد، وال فوق وال حتت، وال ميني والمشال، وال قب

أمام وال خلف، وال كّل وال بعض، وال يقال مىت كان وال أين كان، وال كيف كان،  
كّون األكوان ودبر الزمان، ال يتقيد بالزمان، وال خيتص باملكان، وال يلحقه وهم، وال 

 الوهم، وال يـَُتَكيُف يف العقل جل عن الشبيه ينحصر يف الذهن، وال يتصور يف
  .}ليس كمثله شيء وهو السميع البصير{والنظري، 

وافق الفراغ من تقييده يوم األربعاء التاسع عشر من شهر مجادى : وقال يف آخره
مث أعدّت فيه النظر وزدت ونقصت مدة  .األوىل سنة ست ومخسني وثالمثائة وألف

لسبت الثامن عشر من شهر ربيع األول سنة أربع وستني وثالمثائة فتم حتريرا يف يوم ا
" جمموع لطيف أنسي يف صيغ املولد النبوي القدسي"انتهى ما نقلته من كتاب  .وألف

  .للشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيايل احلسيين
 مؤلفاٌت ألفت" خالصة الكالم يف اإلحتفال مبولد خري األنام" وذُِكَر يف مصادر كتاب
  :يف املولد الشريف منها

  للقاضي أمحد العزيف) الدر املنظم مبولد النيب األعظم(مولد . ٣٥
  أليب  الوفاء احلسيين) البشري النذير السراج املنري(ومولد . ٣٦
  لعطية الشيباين الزبيدي) املصطفى العدناين(ومولد . ٣٧
   النابلسيلإلمام عبد الغين) العلم األمحد يف املولد احملمدي(ومولد . ٣٨
  لإلمام علي السمهودي) املوارد اهلنية يف مولد خري الربية(ومولد . ٣٩
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  لإلمام الباجوري) حتفة البشري على مولد ابن حجر(ومولد . ٤٠
  للشيخ علي سليم الطنطاوي ) نور الصفا يف مولد املصطفى(ومولد . ٤١
  ملغريب دفني الالذقيةللشيخ حممد ا) التجليات اخلفية يف مولد خري الربية(ومولد . ٤٢
للسيد حممد بن علوي املالكي ) حول اإلحتفال باملولد النويب الشريف(ومولد . ٤٣

  احلسين
  .فهؤالء وغريهم أّلفوا يف املولد النبوي الشريف تقربا إىل اهللا خبدمة جنابه الرفيع

حبابه وقد ألَفْت أيضا كتب كثرية يف مشروعية اإلحتفال باملولد النبوي الشريف واست
  :منها
  .للحافظ اجلالل السيوطي) حسن املقصد يف عمل املولد( .١
 للشيخ عيسى بن عبد اهللا ) بلوغ املأمول(و  .٢

للشيخ عبد اهللا بن الشيخ ) خالصة الكالم يف االحتفال مبولد خري األنام(و  .٣
 .أيب بن سامل الشافعي

ليه حجة احملتفلني على مانعي احتفال مولد سيد املرسلني صلى اهللا ع(و  .٤
  .)بشيخ شيلر(لرفيقي الشيخ أمحد بن الشيخ حسن بن حممود املشهور ) وسلم
  تنبيه 

استحسن بعض العلماء يف املولد  القيام عند ذكر والدته صلى اهللا عليه وسلم، وعند 
جرى على : قال الشيخ حممد بن علوي املالكي مساع مدحه صلى اهللا عليه وسلم،

ر واألمصار واستحسنه العلماء شرقا وغربا والقصد به هذا القيام العمل يف سائر األقطا
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وما استحسنه املسلمون فهو  ،تعظيم صاحب املولد الشريف صلى اهللا عليه وسلم
  .عند اهللا حسن، وما استقبحوه فهو عند اهللا قبيح

وقد ألف اإلمام  ،واعلم أن القيام ألهل الفضل مشروع ثابت باألدلة الكثرية من السنة
ك جزء مستقال وأيده ابن حجر، وقد ورد يف احلديث املتفق عليه قوله النووي يف ذل

قوموا إىل سيدكم، وهذا القيام كان تعظيما : صلى اهللا عليه وسلم خطابا لألنصار
قوموا إىل : لسيدنا سعد رضي اهللا عنه ومل يكن من أجل كونه مريضا وإال لقال

لى اهللا عليه وسلم أن يقوم مريضكم ومل يقل إىل سيدكم، وكان من اهلدي النبوي ص
تأليفا كما قام البنته فاطمة رضي اهللا عنها، فدل ذلك على و تعظيما للداخل عليه 

إن ذلك كان يف حياته وحضوره صلى اهللا عليه : وقد يقول بعضهم ،مشروعية القيام
فاجلواب عن ذلك أن قارئ املولد الشريف  ،وسلم وهو يف حالة املولد غري حاضر

لى اهللا عليه وسلم بتشخيص ذاته الشريفة، وهذا التصور شيء حممود مستحضر له ص
ومطلوب بل ال بد أن يتوفر يف ذهن املسلم الصادق يف كل حني ليكمل اتباعه له 
صلى اهللا عليه وسلم وتزيد حمبته فيه صلى اهللا عليه وسلم، فالناس يقومون احرتاما 

ذلك الرسول  العظيم مستشعرين  نفوسهم عن شخصية يفوتقديرا هلذا التصور الواقع 
قف وعظمة املقام، ويكون استحضار الذاكر ذلك موجبا لزيادة تعظيمه جالل املو 

  .وتصرف يسري انتهى باختصار، صلى اهللا عليه وسلم
اإلمام اتهد قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد  القيام وممن فعل ذلك
: البنه عبد الوهاب ١٧٤ص ٦ج )طبقات الشافعية الكربى(الكايف السبكي، ففي 
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أن والده اإلمام السبكي حضر مرة ختمة باجلامع األموي، وحضرت القضاة وأعيان 
البلد بني يديه وهو جالس يف حمراب الصحابة، فأنشد املنشد قصيدة الصرصري اليت 

  : أوهلا
  قليل ملدح املصطفى اخلط بالذهب

صلت للشيخ حالة وقام واقفا البيت ح -وأن تنهض األشراف عند مساعه: فلما قال
انتهى . للحال، فاحتاج الناس كلهم أن يقوموا فقاموا أمجعون، وحصلت ساعة طيبة

   :واألبيات اليت أشار إليها هي. بلفظه
 على فضة من خط أحسن من كتب قليل ملدح املصطفى اخلط بالذهب

  قياما صفوفا أو جثيا عـلى الركب  وأن تنهض األشراف  عند  مساعه
  عـلى عرشه يا  رتبة  مست الرتب  ا اهللا تعظيما  له  كتب  امسـهأم

أن الشيخ أمحد بن عبد الغين بن عمر عابدين : ٣٦٠ص  ٣ج )جواهر البحار(ويف 
جرت العادة : تقريبا قال يف شرحه على مولد ابن حجر اهليتمي ١٣٢٠املتوىف سنة 

وضع أمه له قام الناس عند بأنه إذا ساق الوعاظ مولده صلى اهللا عليه وسلم وذكروا 
ذلك تعظيما له صلى اهللا عليه وسلم، وهذا القيام بدعة حسنة ملا فيها من إظهار 
الفرح والسرور والتعظيم، بل مستحسنة ملن غلب عليه احلب واإلجالل هلذا النيب 

  . الكرمي عليه الصالة والسالم
َدى األئمة دينا وقد وجد القيام عند ذكر امسه الشريف ِمن عامل األمة ومقتَ 

وورعا اإلمام تقي الدين السبكي، وتابعه على ذلك مشايخ اإلسالم يف عصره، مث ذكر 
     ابن عابدين أبيات أيب زكريا حيىي الصرصري املذكورة، وقيام السبكي ومن معه 
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ومل تزل عليه املواظبة من : كان ذلك عند ختم درسه، وقال أيضا: عند إنشادها، وقال
  . واملشايخ الكرام اهـالعلماء األعالم 

كتابا ورسالة،   ٢٠للزركلي فقيه حنفي ألف حنو  )األعالم(وابن عابدين كما يف : قلت
  .هـ١٣٢٠هـ وقد علمت ما قدمناه من أنه تويف ١٣٠٧وتويف سنة 

وقد اسحتسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية : وقال الربزجني يف مولده
وقال يف . ظيمه صلى اهللا عليه وسلم غاية مرامه ومرماهوروية، فطوىب ملن كان تع

  : منظومته يف املولد املسماة بالنونية بعد كالم يف ظهوره ووالدته صلى اهللا عليه وسلم
 قياما على األقدام مع حسن إمعان وقد سّن أهل العلم والفضل والتقى

  :وقال الشيخ حممد عزب 
 العلوم تأّكدا أَدباً لدى أهل ولذكر مولده يسن قيامنا

هذا القيام مستحسن ملا فيه من : هـ ١٣٠٤وقال السيد أمحد زيين دحالن املتوىف سنة 
   .وسلم تعظيم النيب صلى اهللا عليه

وكان العلماء واملشايخ الذين أدركناهم يقومون عند ذكر ميالده صلى اهللا عليه وسلم، 
إن ما : ٦٩ص  )وي احلديثيةالفتا(ويف املسألة خالف، فقد قال ابن حجر اهليتمي يف 

يفعله كثري عند ذكر مولده صلى اهللا عليه وسلم  ووضع أمه له من القيام بدعة مل يرد 
فيه شيء على أن الناس إمنا يفعلون ذلك تعظيما له صلى اهللا عليه وسلم فالعوام 

  اهـ وعلل ذلك بأن فيه إيهام العوام ندبه. معذورون لذلك، خبالف اخلواص
  .هذا اخلالف لغريه واهللا أعلممل أر : قلت
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استحسن بعض العلماء فيما مضى ويف زماننا أن يكون يوم املولد الشريف يوم  فائدة
عطلة فال يدرسون فيه الدروس، ويرشدون الطلبة إىل حضور حمافل املولد وحيثونـهم 
على ذلك، وكذلك معلمو القرآن الكرمي يرسلون الصبيان إىل منازهلم ليشرتكوا مع 

  . هلهم الفرح والسرور بعيد املولد النبويأ
قال الكمال األدفوي يف : )حسن املقصد يف عمل املولد(وقال احلافظ السيوطي يف 

حكى لنا صاحبنا العدل ناصر الدين حممود بن العماد أن أبا : )الطالع السعيد(
ن جيوز أحد العلماء العاملني كا )قوص(الطيب حممد بن إبراهيم السبيت املالكي نزيل 

يا فقيه هذا يوم : باملكتب يف اليوم الذي ولد فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم  فيقول
وهذا منه دليل على تقريره وعدم : مث قال السيوطي. سرور اصرف الصبيان فيصرفنا

إنكاره، وهذا الرجل كان فقيها مالكيا متفننا يف علوم متورعا، أخذ عنه أبو حيان 
هـ ويف هذا تأديب الصبيان وتربيتهم مبحبة رسول اهللا صلى ا ٦٩٥وغريه، ومات سنة 

اهللا عليه وسلم، وقد أمر صلى اهللا عليه وسلم  بتأديبهم بذلك، فقد ورد أنه صلى اهللا 
أدبوا أوالدكم على ثالث خصال، حب نبيكم، وحب أهل بيته، (: عليه وسلم قال

  . عليه وسلم  ويومهاوفيه أيضا تعليمهم بشهر والدته صلى اهللا. )وقراءة القرآن
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  الفصل الرابع
  في ذكر العلماء القائلين بجواز هذا االحتفال إجماال بعد ذكرهم تفصيال

لقد ذكرنا من العلماء القائلني جبواز االحتفال باملولد النبوي احلافظ ابن دحية، 
واحلافظ شيخ القراء وإمامهم مشس الدين ابن اجلزري، واحلافظ القسطالين، وشيخه 

افظ السخاوي، وشيخه أمري املؤمنني يف احلديث حافظ عصره ابن حجر احل
العسقالين، وشيخه احلافظ الكبري الشهري زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، 
واحلافظ إمساعيل بن كثري صاحب التفسري املشهور وتلميذ ابن تيمية، واحلافظ ابن 

مشقي، واحلافظ السيوطي، واحلافظ رجب احلنبلي، واحلافظ مشس الدين بن ناصر الد
فهؤالء اثنا عشر من . عبد الرمحن بن إمساعيل املعروف بأيب شامة، واحلافظ الديبعي

أكابر حفاظ احلديث وأئمته ومحلة الشريعة املطهرة، وذكرنا أيضا أن اإلمام الكبري 
هان الدين سراج الدين عمر البلقيين، والشيخ املعتقد أبا عبد اهللا املغريب، والشيخ بر 

براهيم بن زقاعة كانوا حيضرون حفلة املولد النبوي اليت يقيمها السلطان الظاهر إ
برهيم، واإلمام الفقيه ابن حجر إبرقوق، وذكرنا أيضا الشيخ إبرهيم بن علي بن 

لكنه اشتهر بفن  ٢٨٧ص  )النور السافر(اهليتمي، وهو وإن كان حافظا كما يف 
وهؤالء كلهم كانوا قبل  .براهيم السبىت املالكي الفقيهالفقه، وأبا الطيب حممد بن إ
وذكرنا ممن كان بعد األلف من اهلجرة مال علي بن . انصرام القرن العاشر من اهلجرة

سلطان قارئ احلنفي، وعده بعضهم من حفاظ احلديث، والشيخ حممد نووي اجلاوي، 
  والعالمة الربزجني،  والزرقاىن، والسيد أمحد زيين دحالن، وتلميذه السيد البكري،
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خليفة سيدي أمحد بن إدريس،  )تاج التفاسري(وحممد عثمان املريغين، صاحب 
، وحممد بن علوي )بلوغ املأمول(والشيخ عزب، وعيسى بن عبد اهللا صاحب 

وذكرنا من علماء هذا القطر الصومايل الصوَيف الكبَري، والويل الشهري، الشيخ . املالكي
القادري، والعالمة النحرير صاحب الفنون الكثرية، والتآليف أويس بن حممد الرباوي 

العديدة، الشيخ عبد الرمحن الزيلعي، وشيخنا عبد الرمحن بن عمر الورشيخي بلدا 
القادري طريقة، والشيخ العالمة حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين، والشيخ الشريف 

جعفر الكتاين احلسيين،  العالمة احملدث الكبري سيدي حممد بن شيخ اجلماعة سيدي
والشيخ العالمة حممد بن حممد احلجوجي احلسين، والشيخ العالمة احملقق أبوعلي 
سيدي احلسن بن عمر مزور، والشيخ العالمة فضول بن حممد اهلواري، والعالمة 
احملدث أمحد بن حممد فتحا العلمي الفاسي، والسيد حممد بن السيد املختار 

لعالمة عبد اهللا بن حممد املناوي الشاذيل، واإلمام ابن اجلوزي الشنجيطي التيجاين، وا
يف املولد، والشيخ حسن حممد عبد اهللا شداد عمر باعمر، والشيخ السيد حممد بن 
علوي املالكي، والشيخ يوسف بن إمساعيل النبهاين، والشيخ حممد بن سامل بن حفيظ 

صي الشاذيل اليشرطي، والشيخ بن الشيخ أيب بكر بن سامل، والشيخ عبد القادر احلما
العالمة اجلليل مفيت بريوت الشيخ مصطفى جنا، واألستاذ خري الدين وائلي، واإلمام 
احلافظ حممد الباقر بن حممد بن عبد الكبري الكتاين احلسين، والقاضي أمحد العزيف، 

واإلمام  وأبو الوفاء احلسيين، والعطية الشيباين الزبيدي، واإلمام عبد الغين النابلسي،
علي السمهودي، واإلمام الباجوري، والشيخ علي سليم الطنطاوي، والشيخ حممد 
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املغريب دفني الالذقية، والشيخ عيسى ابن عبد اهللا، والشيخ عبد اهللا ابن الشيخ أيب 
   .بكر بن سامل الشافعي

أفىت فهؤالء املذكورون من بني مصّنف يف املولد النبوي أو يف مشروعية احتفاله، أو من 
بذلك، أو حضر باحتفاله بسرور وحمبة ُمّتفُقون كلهم على مشروعية االحتفال للمولد 
النبوي، وهم األئمة وقادة األمة، ومحلة الشريعة، وورثة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، وحفاظ السّنة املطهرة، واملفسرون والفقهاء واألصوليون والزهاد والصوفية، 

 فبهداهم اقتده، واحذر أن تكون ممن يشاقق اهللا ورسوله، وأؤلئك الذين هداهم اهللا
يه اهللا ما توىل، ويصله جهنم وساءت مصريا، نسأل اهللا لّ وَ يُـ ويتبع غري سبيل املؤمنني فَـ 

  . اإلهتداء بـهديهم والتمسك حببلهم
، وال مطمع يف واملالينيبل  وأما من مل نذكرهم من العلماء فهم أكثر من اآلالف

وكذلك األدلة الىت استدلوا بـها على مشروعيته كثرية . عهم يف كتابإحصائهم ومج
جدا، واستدل بعضهم على االحتفال للمولد النبوي جبميع أدلة الشريعة األربعة من 
اإلمجاع ومن آيات كثرية تبلغ عشرة، وأحاديَث كثرية بعضها نّص يف ذلك ليس فيه 

  .احلديث، والقياس اجللي - احتمال، كحديث من سن يف اإلسالم سنة حسنة
  في ذكر من منع اإلحتفال للمولد النبوي تنبيه

اعلم أنه مل ينكر فيما علمت مشروعية االحتفال للمولد الشريف منذ ظهوره إىل 
أواخر القرن احلادي عشر أو أوائل القرن الثاين عشر أحٌد من العلماء املعتربين غري 

ري الفاكهاين والشاطىب املالكيني، الشيخ عمر بن علي بن سامل اللخمي السكند
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وتناقض فيه كالم ابن احلاج املالكي كما سيأيت إن شاء اهللا، قال السيوطي رمحه اهللا 
إن الفاكهاين ألف كتابا يف أن املولد بدعة : )حسن املقصد يف عمل املولد(يف 

كله   مث ذكر السيوطي كتابه ذلك )املورد يف الكالم على عمل املولد(مذمومة، ومساه 
  . من أوله إىل آخره، مث تعقبه ورده كلمة كلمة فلم تبق بعد ذلك له شبهة

أن الفاكهاين كان فقيها متفننا يف : ٤٥٨ص  ١جللسيوطي  )حسن احملاضرة(ويف 
هـ  ٦٥٤هم، ولد سنة ـالعلوم صاحلا عظيما، صحب مجاعة من األولياء وختلق بآداب

  هـ  ٧٣٤ومات سنة 
ص  ٣ج )الدرر الكامنة(افظ ابن حجر العسقالين يف وترجم للفاكهاين أيضا احل

 )العمدة(إنه تفقه ملالك، ومهر يف العربية والفنون، وصنف شرح : فمما قال فيه ١٧٨
حكى لنا مشس الدين : قرأت خبط احملدث بدر الدين حسن النابلسي قال. وغريه

لدين قال الشيخ مشس ا: حممد بن عبد احملسن بن أيب الربيع الدمنهوري قال
ال حيجبين عن أصحايب : كان الشيخ أبو العباس الشاطر الدمنهوري يقول: الفاكهاين

الرتاب، فطلبت من اهللا تعاىل عند قربه ثالث حوائج، تزويج البنات من فقراء 
صاحلني، وحفظ كتاب اهللا، وكان تعسر علّي، واحلج وكنت أعوز من النفقة ألف 

يأتيك فالن التاجر بألف : ع الشمس وهو يقولدرهم، فرأيت الشيخ يف املنام قبل طلو 
فاقرتضت األلف وسافرت حىت : ا، قالم، وما تدخل مكة حىت يفتح عليك ِ دره

وأنا ماش وإذا رجل  )١(وصلت إىل املعلى ومل يفتح علّي شيء، فلما طلعت احلدرة

                                                 
  جبل حادر أي مرتفع اهـ: لعل املراد منه اجلبل املرتفع عند مقربة املعلى، ففي تاج العروس  ١
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معك  خذ: رأيت البارحة قائال يقول: يسأل عين، فأشاروا إّيل فناولين ألف درهم وقال
 ِ فأخذتـها وأتيت إىل الذي اقرتضت منه األلف : ا فالنا، قالألف درهم وألق

  .فدفعتها إليه
على عمل املولد فمدحه مرة مبا كان فيه  )املدخل(وأما ابن احلاج فقد تكلم يف كتابه 

يعين  –ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكرمي : من إظهار شعار وشكر، فمما قال فيه
أن يكرم ويعظم وحيرتم االحرتام الالئق به اتباعا له  -اهللا عليه وسلم شهر مولده صلى 

صلى اهللا عليه وسلم يف كونه كان خيص األوقات الفاضلة بزيادة فعل الرب فيها وكثرة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود : اخلريات، أال ترى إىل قول ابن عباس

ان، فنمتثل تعظيم األوقات الفاضلة مبا الناس باخلري، وكان أجود ما يكون يف رمض
أشار عليه : ومما قال يف مدحه وترغيب الناس فيه أيضا. امتثله على قدر استطاعتنا

الصالة والسالم إىل فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم 
الذي فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر  )ذاك يوم ولدت فيه(االثنني 

ولد فيه، فينبغي أن حنرتمه حق االحرتام ونفضله مبا فضله اهللا به األشهر الفاضلة وهو 
تعظيم هذا الشهر إمنا يكون بزيادة األعمال الزاكيات فيه : منها، وقال أيضا

والصدقات إىل غري ذلك من القربات، فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن جيتنب ما 
الشريف، وإن كان مطلوبا يف غريه إال أنه يف هذا الشهر  حيرم عليه تعظيما هلذا الشهر

أكثر احرتاما، كما يتأكد يف شهر رمضان ويف األشهر احلرم، فيرتك احلدث 
  .بالدين،وجيتنب مواضع البدع وما ال ينبغي
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وذمه مرة أخرى مبا حيتوي عليه بعض املوالد من البدع واحملرمات واملنكرات، فمما قال 
بعضهم يف هذا الزمان ضد هذا املعىن وهو أنه إذا دخل هذا  قد ارتكب: يف ذلك

الشهر العظيم تسارعوا فيه إىل اللهو واللعب بالدف والشبابة وغريمها، وذكر مفاسد 
فإن عمل طعاما فقط ونوى به املولد، ودعا إليه اإلخوان وسلم من  : أخرى، مث قال

ه، ألن ذلك زيادة يف فهو بدعة بنفس نيت -أي من املفاسد –كل ما تقدم ذكره 
الدين، وليس من عمل السلف املاضني، واتباع السلف أوىل، ومل ينقل عن أحد منهم 
أنه نوى املولد، وحنن تبع هلم فيسعنا ما وسعهم اهـ ملخصا وال خيفى ما يف أول كالمه 
وآخره من التعارض وال ميكن مجع ذلك، فال حميد إذا إال أن نقول بتناقض قويل ابن 

وحاصل ما ذكره ابن احلاج أنه مل : )حسن املقصد(قال السيوطي رمحه اهللا يف  .احلاج
يذم املولد بل ذم ما حيتوي عليه من احملرمات واملنكرات، وأول كالمه صريح يف أنه 
ينبغي أن خيص هذا الشهر بزيادة فعل الرب وكثرة اخلريات والصدقات وغري ذلك من 

لذي استحسناه، فإنه ليس فيه شيء سوى قراءة وجوه القربات، وهذا هو عمل املولد ا
إنه بدعة فإما أن يكون : القرآن، وإطعام الطعام، وذلك خري وبر وقربة، وأما قوله آخرا

مناقضا ملا تقدم أو حيمل على أنه بدعة حسنة أو حيمل على أن فعل ذلك خري 
ومل : ط وبقولهفهو بدعة بنفس نيته فق: والبدعة منه نية املولد كما أشار إليه بقوله

ينقل عن أحد منهم أنه نوى املولد، فظاهر هذا الكالم أنه كره أن ينوى به املولد فقط 
ومل يكره عمل الطعام ودعاء اإلخوان إليه، وهذا إذا حوقق النظر ال جيتمع مع أول  
  كالمه، ألنه حث فيه على زيادة فعل الرب وما ذكر معه على وجه الشكر هللا تعاىل 
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ذا الشهر الشريف سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم، وهذا هو معىن إذ أوجد يف ه
نية املولد، فكيف يذم هذا القدر مع احلث عليه أوال، وأما جمرد فعل الرب وما ذكره 
معه من غري نية أصال فإنه ال يكاد يتصور، ولو تصور مل يكن عبادة وال ثواب فيه، إذ 

هللا تعاىل على والدة هذا النيب الكرمي يف هذا  ال عمل إال بنية وال نية هنا إال الشكر
 الشهر الشريف، وهذا معىن نية املولد فهي نية مستحسنة بال شك فتأمل اهـ

كان ابن احلاج أبو   :٢٣٧ص٤ج )الدرر الكامنة(و٤٥٩ص١ج )حسن احملاضرة(ويف 
 عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي أحد العلماء العاملني املشهورين

حممد بن أيب مجرة فعادت عليه بركاته، وكان فقيها  بالزهد والصالح، لزم الشيخ أبا
هـ ومجع   ٧٣٧عاملا مبذهب مالك، وصحب مجاعة من أرباب القلوب، مات سنة 

كثري الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس   )املدخل (كتابا مساه 
  حيتمل اهـ  ويتساهلون فيها، وأكثرها مما ينكر وبعضها مما

لقد أطنب ابن احلاج يف : ٢٦٣ص١ج )املواهب اللدنية(وقال القسطالين يف 
يف اإلنكار على ما أحدثه الناس من البدع واألهواء والغناء باآلالت احملرمة  )املدخل(

وقال الزرقاين يف شرحه على . عند عمل املولد الشريف، فاهللا يثيبه على قصده اجلميل
كتاب حفيل مجع فيه علما   )املدخل(قال ابن فرحون و :٢٦٣ص١ج )املواهب(

غزيرا،واالهتمام بالوقوف عليه متعني، وجيب على من ليس له يف العلم قدم راسخ أن 
   .يهتم بالوقوف عليه انتهى
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  تنبيه  
لقد ذكرنا أن الفاكهاين كان يتربك بقرب الشيخ شاطر ويدعو عنده، وكان ابن احلاج 

التوسل بالصاحلني من األموات، وحيث على ذلك كما ذكره ممن يستحسن االستغاثة و 
بل توسل هو جباه النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف   )املدخل(يف مواضع من كتابه 

، وأكثر املنكرين لالحتفال للمولد النبوي يف العصور ٢٦٤ص١ج )املدخل(كتابه 
ويسمون املتأخرة يعتقدون أن كل من استغاث باألموات يكون بذلك مشركا، 

املتوسلني املستغيثني برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبالصاحلني واملتربكني بقبورهم 
عباَد القبور، فكيف يستقيم هلم حينئذ االستدالل بقول هذين الشيخني ما دام 

  .ينسبون إليهم وإىل أمثاهلم الشرك وعبادة القبور لتوسلهم وتربكهم بالقبور
وتقسيم البدعة  النبوي لمولداالحتفال لدنا تمنع تكميل في ظهور طائفة في بال

  إلى محمودة ومذمومة 
لقد كثر وانتشر يف بالدنا يف النصف األخري من القرن الرابع عشر اهلجري إىل عصرنا 
طائفة تبذل قصارى جهدها يف منع املولد النبوي والزجر على فاعليه، وبالغ بعضهم 

للمولد النبوي من الكبائر، وإنه كاحتفاالت إن االحتفال : يف إنكار ذلك حىت قالوا
رام أكله إىل غري ذلك من النصارى لعيد امليالد، وإن الطعام الذي يتصدق فيه ح

 ِحديث نبوي  دليال من آية قرآنية أو م ومزاعمهم، ومل يذكروا لذلك حجة والتقّوال
بثوا بكلمة واحدة م تشمن له أدىن معرفة بالعلم، غري أّ يرتضيه  أو قياس يقتنع به أو

        أن االحتفال للمولد مل يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه : وهي
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فهو حمدث، وكل حمدث يف الدين بدعة مذمومة، وكل بدعة ضاللة، فيكون املولد 
 ّلكتاب والسنة م املتمسكون باحينئذ مذموما وضاللة، ومع هذا وصفوا أنفسهم بأ

 ّام الدعالنبوية، وادعوا أ ّواألحاديث الكثرية  م خيالفون اآلياتة إليهما، وال شك أ
 ِ ا املفسرون واحلفاظ للمولد النبوي، وأقوال العلماء األجالء، فمىت كانت اليت استدل

وتوقري رسول  هماـخمالفة الكتاب والسنة ومنابذتـهما موافقة هلما، ومىت كان التمسك ب
  !!خمالفة هلما ؟ اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مل يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم غري ُمَسلٍم، فقد ذكرنا أن السيوطي : وقوهلم
استدل للمولد الشريف حبديث أنه صلى اهللا عليه وسلم عق عن نفسه، وكذلك شيخ 
اإلسالم احلافظ ابن حجر العسقالين استدل على مشروعية املولد حبديث صيام 

لى اهللا عليه وسلم، وقد صرح احلافظان عاشوراء، فهذان شيئان فعلهما النيب ص
املذكوران وغريمها بأن العقيقة والصيام املذكورين مما يقع عليه اسم االحتفال للمولد 
الشريف، فكيف يدعى بعد ذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم مل حيتفل للمولد أصال، 

مللك املظفر من وإمنا الذي مل يفعله صلى اهللا عليه وسلم هذه الكيفية اليت ابتدأ بـها ا
إخراج الصدقات وإظهار املسرات واجتماع الناس لتعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم  وتوقريه وإجالله
إن كل فرد من أفراد احملدثات بدعة سيئة غري ُمَسلم، فقد قال كثري من : وكذلك قوهلم

ورهبانية وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة وحمة {: املفسرين يف قوله تعاىل
إن أتباع عيسى عليه السالم ابتدعوا هذه الرهبانية ومل يذمهم اهللا : اآلية }ابتدعوها
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هذه الرهبانية املخرتعة، قال الفخر الرازي يف  عدم رعايةبـهذا اإلبتداع بل عابـهم على 
مل يعن اهللا تعاىل :}ورهبانية –وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه{: تفسري قوله تعاىل

ها طريقة الذم، بل املراد أنـهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها، ولذا قال بابتدعو 
منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر،  - ورهبانية: وقال. ما كتبناها عليهم: تعاىل بعده

منقطع،  }إال ابتغاء رضوان اهللا{تقديره ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، واالستثناء يف 
  اء رضوان اهللا اهـواملعىن أي ولكنهم ابتدعوها ابتغ

فهذا نص يف ابتداع شيء البتغاء مرضاة اهللا، فما املانع أن يكون االحتفال : قلت
 .للمولد الشريف كذلك إذا فرضنا أنه حمدث مبتدع

اإلستثناء  }إال ابتغاء رضوان اهللا{قوله : ويف حاشية اجلمل على تفسري اجلالل احمللي
معناه مل نفرضها عليهم ولكنهم : قالوافيه منقطع، وإىل هذا ذهب قتادة ومجاعة، 

إن اإلستثناء متصل، واملعىن ما كتبناها عليهم لشيء من األشياء إال : ابتدعوها، وقيل
ومثله يف تفسري أيب  .ابتغاء مرضات اهللا، ويكون كتب مبعىن قضى  اهـ من السمني

  .السعود
أخرج : يف تفسري هذه اآلية) الدر املنثور يف التفسري باملأثور(وقال احلافظ السيوطي يف 

سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن مردويه وابن نصر عن أيب أمامة رضي 
إن اهللا كتب عليكم صيام شهر رمضان ومل يكتب عليكم قيامه، وإمنا : اهللا عنه قال

 القيام شيء ابتدعتموه فدوموا عليه وال ترتكوه، فإن ناسا من بين إسرائيل ابتدعوا بدعة
  اهـ }ورهبانية ابتدعوها{ -فعابـهم اهللا برتكها، وتال هذه اآلية



  
  
  
  
  
٥٨  

 

وهذه اآلية دالة على أن كل حمدثة بدعة، فينبغي : وقال القرطيب يف تفسري هذه اآلية
مث ذكر حديث . ملن ابتدع خريا أن يدوم عليه وال يعدل عنه إىل ضده فيدخل يف اآلية

  .أيب أمامة إىل آخره
خالصة الكالم يف (بن الشيخ أيب بكر بن سامل الشافعي يف  وقال الشيخ عبد اهللا

روى حديث أيب أمامة املذكور الطرباين يف : ١٩ص) االحتفال مبولد خري األنام
: األوسط، ويف سنده زكريا بن أيب مرمي، ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الدارقطين

، فإن اآلية مل تعب أمامة رضي اهللا عنه صحيح ووما استنبطه الصحايب اجلليل أب
أولئك الناس على ابتداع الرهبانية ألنـهم قصدوا بـها رضوان اهللا بل عاتبهم اهللا على 
أنـهم مل يراعوها حق رعايتها، وهذا يفيد مشروعية البدعة احلسنة كما هو ظاهر من 

 .انتهى ما يف خالصة الكالم. نص اآلية وفهم الصحايب اجلليل هلا

أنه ذكر يف هذه اآلية أن أتباع عيسى عليه السالم ابتدعوا فاحلاصل أن اهللا جل ش
عابـهم على عدم  بل، ومل يذّمهم تعاىل يف ابتداعهم هذا، ابتغاء مرضاة اهللا رهبانية

   .لرهبانية املختَـَرَعة حق رعايتهارعاية هذه ا
ابتداع اخلري عموما البتغاء مرضات اهللا جائز بل هو حمبوب،  فدّل هذا كله على أنّ 

ه، ولوال تارك، وأن ترَكه عيب يعاب به على طلبا أكيدا رعايَة هذا املبَتدَع مطلوب وأنّ 
  .هذا االبتداع مستحسن شرعا ملا عابـهم اهللا على تركه وعدم رعايته أنّ 

  .داع اخلريات واخرتاع املستحسناتفدّلت هذه اآلية داللة واضحة على مشروعّية ابت
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صوصة وهيئة مستحَدثًَة لتوقري سيد اخلالئق صلى فأّي مالم على من اخرتع كيفية خم
اهللا عليه وسلم وتعظيمه من االحتفال مبيالده صلى اهللا عليه وسلم وقراءة سريته 
وإطعام الفقراء واملساكني وحنو ذلك من أنواع اخلريات واْلَمبَـرات ابتغاء مرضات اهللا 

  . جل جالله
اىل أباح ألتباع عيسى عليه السالم وال أظن أن أحدا يتخّيل أن اهللا سبحانه وتع

االبتداَع مث حيّرمه عن أتباع سيد األنبياء واملرسلني صلى اهللا وسلم عليهم أمجعني، 
  .من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بـها بعده: القائل
  لطيفة

كوه أصال إال ينبغي للمحتفلني للمولد النبوي ابتغاَء رضوان اهللا أن يدوموا عليه وال يرت 
إنه البدعة، فقد علمَت أن اهللا تعاىل عاب على بين إسرائيل : بعذر مانع وإن قلنا

  .بعدم رعاية ما اخرتعوه والتزموه، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم ال يرتك عبادة فعلها
ىل واعلم أن الرهبانية هيئة مركبة من االعتزال عن الناس واالنقطاع إىل العبادة والتَبّتل إ

خدمة الرمحن ورفض الدنيا بالكلية والزهد عنها، وكذلك اإلحتفال للمولد النبوي هيئة 
مركبة من اجتماع الناس لقراءة سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإكثار الصالة 
عليه صلى اهللا عليه وسلم وإنشاد املدائح والقصائد النبوية احملرّكة يف القلوب َكِمْنيَ 

لّشوق إليه صلى اهللا عليه وسلم، فهما متماثالن أو مشتبهان لكون  حّب احلبيب وا
 -وهي الرهبانية–كل منهما هيئًة مركبة من أنواع الُقَرِب واخلريات، فإذا كانت إحدامها 

  .مطلوبة مستحسنة شرعا فلتكن األخرى كذلك، وهذا قياس ظاهر جلي واهللا املوفق
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البدعة احلسنة أصل من أصول "يف كتابه قال الشيخ عبد اهللا حممد بن مانع احلمريي 
لقد ذهب عامة املفسرين إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل قد رضي من : ٤٦ص" التشريع

بين إسرائيل هذه البدعة، وأمرهم بالداوم عليها وعدم تركها، وجعلها يف حقهم كالنذر 
ذر نذرا ّما ومل الذي من ألزم نفسه به فعليه القيام به، وعدُم تركه والتهاوِن فيه، فمن ن

  .يوف به فإنه ال يالم على أن نذر هذا النذر، وإمنا يالم على عدم الوفاء به
ليس يف اآلية ما يدّل على ذم البدعة مطلقا، ): " ١٥/٢٩٤(وقال العالمة اآللوسي 

  .انتهى" والذي تدّل عليه ظاهرا ذم عدم رعاية ما التزموه
الرهبانية إمنا هي حمض بدعة من عند  فغاية ما تفيده اآلية يف ذلك النص على أن

أنفسهم مل يكتبها اهللا عليهم، دون تلميح من قريب أو بعيد إىل أن اهللا سبحانه 
وتعاىل قد ذمهم على هذا اإلبتداع، بل على العكس من ذلك قد يلمح من سياق 

  :اآلية ما يدل على امتداحهم على هذه البدعة، وذلك من وجهني
حيث نص على صحة  }إال ابتغاء رضوان اهللا{: تعاىلمن قوله : الوجه األول

قصدهم من هذه البدعة وإخالصهم فيها، قال الطاهر بن عاشور يف تفسريه التحرير 
وجعلنا في قلوب {وإمنا عطفت هذه اجلملة على مجلة ): "٢٧/٤٢٣(والتنوير 

وان اهللا، ا رضلتني يف أنه من الفضائل املراد ِ الشرتاك مضمون اجلم  }الذين اتبعوه
ا رضوان اهللا، ما شرعناها هلم، ولكنهم ابتغوا ِ وابتدعوا ألنفسهم رهبانية : واملعىن

  .فقبلها اهللا منهم، ألن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم انتهى
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فهذا نص من اهللا  }فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم{: من قوله تعاىل: والوجه الثاين
  . نه قد أثاب الذين رعوها حق رعايتها وأثابـهم أجرهمسبحانه وتعاىل على أ

وهذا دليل قبول منهم ورضا بفعلهم، قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا تعاىل 
إن الذين وصفهم اهللا بأنـهم : وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة أن يقال): ٢٧/٢٤١(

أن اهللا جل ثناؤه  مل يرعوا الرهبانية حق رعايتها بعُض الطوائف اليت ابتدعتها، وذلك
فدل بذلك على أن منهم من قد رعاها : أخرب أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم، قال

حق رعايتها، فلو مل يكن منهم من كان كذلك مل يكن مستحق األجر الذي قال 
إال أن الذين مل يرعوها حق  }فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم{: جل ثناؤه فيه

كانوا على عهد الذين ابتدعوها، وممكن أن يكونوا كانوا رعايتها ممكن أن يكونوا  
بعدهم، ألن الذين هم من أبنائهم إذا مل يكونوا رعوها، فجائز يف كالم العرب أن 

مل يرعها القوم على العموم، واملراد منهم البعض احلاضر، وقد مضى نظري ذلك : يقال
  .يف مواضع كثرية من هذا الكتاب

فأعطينا الذين آمنوا : يقول تعاىل ذكره }منوا منهم أجرهمفآتينا الذين آ{: وقوله
باهللا ورسله من هؤالء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابـهم على ابتغائهم رضوان اهللا، 

. وإميانـهم به وبرسوله يف اآلخرة، وكثري منهم أهل معاص وخروج عن طاعته واإلميان به
البدعة "انتهى ما نقلته من كتاب  اهـ،" وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

  .٤٩- ٤٦ص" احلسنة أصل من أصول الشرائع
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فثبت أن كثريا مما اْخُرتَِع وابـُْتدَِع يف الدين بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه خري  
من : كثري، وأجر جزيل، كما هو ظاهر هذه اآلية وصرّح به قوله صلى اهللا عليه وسلم

احلديث، وذكر العلماء أن من البدع ما يكون فرضا  -سن يف اإلسالم سنة حسنة 
يف مادة  )ذيب األمساء واللغاتَ (فضال عن أن يكون نفال، فقد قال النووي يف 

البدعة بكسر الباء يف الشرع هي إحداث ما مل يكن يف عهد : ٢٠ص  ٣ج  )بدع(
اإلمام  قال الشيخ. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي منقسمة إىل حسنة وقبيحة

بن عبد  يزامع على إمامته وجاللته ومتكنه يف أنواع العلوم وبراعته أبو حممد عبد العز 
البدعة منقسمة إىل واجبة : )القواعد(السالم رمحه اهللا ورضي عنه يف آخر كتاب 

والطريق يف ذلك أن تعرض البدعة على قواعد : وحمرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة، قال
لت يف قواعد اإلجياب فهي واجبة، أو يف قواعد التحرمي فمحرمة، أو الشريعة، فإن دخ

: الندب فمندوبة، أو املكروه فمكروهة، أو املباح فمباحة، وللبدع الواجبة أمثلة منها
االشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كالم اهللا تعاىل وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ب وال يتأتى حفظها إال بذلك، وما ال وسلم، وذلك واجب ألن حفظ الشريعة واج
  . يتم الواجب إال به فهو واجب

  . حفظ غريب الكتاب والسنة يف اللغة :الثاين
  .تدوين أصول الدين وأصول الفقه :الثالث
الكالم يف اجلرح والتعديل، ومتييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد : الرابع

   ما زاد على املتعني، وال يتأتى ذلك الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية في
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إال مبا ذكرناه، وللبدع احملرمة أمثلة منها مذاهب القدرية، واجلربية، واملرجئة، واسمة، 
إحداث الربط واملدارس : وللبدع املندوبة أمثلة منها. والرد على هؤالء من البدع الواجبة

لكالم يف دقائق التصوف، الرتاويح وا: ومنها. وكل إحسان مل يعهد يف العصر األول
  .ومنها مجع احملافل لالستدالل إن قصد بذلك وجه اهللا تعاىل. ويف اجلدل

: وللبدع املباحة أمثلة منها. وللبدع املكروهة أمثلة كزخرفة املساجد وتزويق املصاحف
التوسع يف اللذيذ من املآكل واملشارب : املصافحة عقب الصبح والعصر، ومنها

ن، ولبس الطيالسة وتوسيع األكمام، وقد خيتلف يف بعض ذلك، واملالبس واملساك
فيجعله بعض العلماء من البدع املكروهة، وجيعله آخرون من السنن املفعولة يف عهد 

يعين  (رسول اهللا فما بعده، وذلك كاالستعاذة يف الصالة والبسملة، هذا آخر كالمه 
  ). كالم ابن عبد السالم

احملدثات : أن الشافعي رضي اهللا عنه قال )ناقب الشافعيم(وروى البيهقي بإسناده يف 
أحدمها ما أحدث مما خيالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إمجاعا فهذه : من األمور ضربان

ما أحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من العلماء، وهذه : البدعة الضاللة، والثانية
نعمت البدعة : ام شهر رمضانحمدثة غري مذمومة، وقد قال عمر رضي اهللا عنه يف قي

هذه يعين أنـها حمدثة مل تكن، وإذا كانت ليس فيها رد ملا مضى، هذا آخر كالم 
  .)ذيب األمساء واللغاتَ (الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه انتهى مانقلته من 

 :قال أهل اللغة: ٤٢٣ص ٣وقال النووي أيضا يف شرح مسلم يف باب اجلمعة ج
البدعة مخسة أقسام، واجبة : ى غري مثال سابق، قال العلماءالبدعة كل شيء عمل عل
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ومندوبة وحمرمة ومكروهة ومباحة، فمن الواجبة نظم أدلة املتكلمني للرد على املالحدة 
واملبتدعني وشبه ذلك، ومن املندوبة تصنيف كتب العلم وبناء املدارس والربط وغري 

ذلك، واحلرام واملكروه ظاهران ذلك، ومن املباح التبسط يف ألوان األطعمة وغري 
 .انتهى

ويف حديث من سن يف اإلسالم سنة حسنة : وقال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل أيضا
كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وأن :إىل آخره ختصيص قوله صلى اهللا عليه وسلم

من العام  املراد به احملدثات الباطلة والبدع املذمومة، ويؤيد ما قلناه من أن احلديث
وال مينع . نعمت البدعة: املخصوص قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الرتاويح

بل يدخله  "كلـ"مؤكدا بـ -كل بدعة-من كون احلديث عاما خمصوصا قوله
انتهى ملخصا من شرح مسلم  }ركل شيءتدمّ { :التخصيص مع ذلك كقوله تعاىل

   .٤٢٣ص٣ومن ج ١١٣ص٤ج
كل بدعة ال توصف : ٩٧ص )تبيني كذب املفرتي( وقال احلافظ ابن عساكر يف

بالضاللة، فإن البدعة هي ما ابتدع وأحدث من األمور حسنا كان أو قبيحا بال 
  . خالف عند اجلمهور، مث ذكر قول اإلمام الشافعي املذكور

والبدعة : ٣٥٦ص١شرح ألفية العراقي ج )فتح املغيث(وقال احلافظ السخاوي يف 
مثال متقدم، فيشمل احملمود واملذموم، ولذا قسمها ابن عبد أحدث على غري  هي ما

  .السالم اىل األحكام اخلمسة وهو واضح
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ويف احلديث كل بدعة ضاللة، : ١٣٠البن احلجر اهليتمي ص )الفتاوي احلديثة(ويف 
وحيث : غري، وفيه أيضا وكل ضاللة يف النار، وهو حممول على البدعة احملرمة ال

صالة الرتاويح أو حنوها حمرم وجب على كل ذي قدرة  ر أوحصل يف االجتماع لذك
وإال صار شريكا هلم، ومن    النهي عن ذلك، وعلى غريه االمتناع من حضور ذلك، 

بأن من املعاصي اجللوس مع الفساق إيناسا  –ي الرافعي والنوويأ–مث صرح الشيخان 
  هلم اهـ

كون حممودة مستحسنة، بل خالف يف أن كثريا من احملدثات الدينية ت واعلم أنه ال
ا تسمي بدعة حسنة، إّ : بعضها فرض كفاية كعلم النحو، وقد قال مجهور العلماء

ذكرنا من القائلني بذلك أمري املومنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، واإلمام  وقد
 الشافعي، وحافظ الدنيا ابن عساكر، وسلطان العلماء عزالدين بن عبد السالم، وأبا

النووي، واحلافظ ابن حجر العسقالين، واحلافظ السخاوي، واجلالل شامة، و 
السيوطي، وابن حجراهليتمي، فهوالء عشرة من أئمة الدنيا، وسادات هذه األمة 

 َ جيمعهم  جهم هذا مضى أهل العلم من املتقدمني واملتأخرين، ممن الاحملمدية، وعلى
ال خالف يف : ن عساكر أنه قالذكرنا آنفا عن اب حيصيهم إال اهللا،وقد ديوان وال

  .ذلك عند اجلمهور
وقال آخرون ليس االحتفال للمولد بدعة لثبوت أصله من السنة، وتوارد األدلة املؤيدة 

  . لوقوعه
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خالف اجلمهور يف تسمية ذلك بالبدعة احلسنة أبو إسحاق إبرهيم بن موسى : قلت
إن مجيع : )االعتصام( فقال يف كتابه ٧٩٠بن حممد اللخمي الشاطيب املتوىف سنة ا

أنواع البدع ضاللة بال استثناء، وأنكر أن األحكام اخلمسة جتري عليها، ومسى كل 
احملدثات الدينية احملمودة باملصاحل املرسلة، فصار قوله هذا شاذا، وقسم آخرون البدعة 

وأما . إن البدعة املنقسمة إىل حسنة وسيئة هي اللغوية :إىل لغوية وشرعية، وقالوا
  . لشرعية فال تنقسم إىل ذلك، بل كلها ضاللةا

وعلى هذا فاخلالف لفظي ال معنوي، فيكون مراد من قسمها إىل حسنة وسيئة 
الفتاوى (اللغوية، ومن منع ذلك فمراده الشرعية، وقد نقل ابن حجر اهليتمى يف 

  . عن بعضهم ما يفيد ذلك ٢٤٠ص )احلديثية
أهل اهلمم، وال مشاحة يف االصطالح، وعلى كل حال ليست التسمية مما يهتم به 

واملطلوب حكم احلوادث الدينية واملخرتعات املتجددة اليت ابتكرت للمصاحل الدينية، 
مثل االحتفال للمولد الشريف، والشك أن كثريا من احملدثات الدينية مطلوبة 
مستحسنة، مثل مجع أيب بكر الصديق وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي اهللا 

القرآن، ومثل الرتاويح، وتدوين األحاديث النبوية، وتصنيف الكتب، واخرتاع عنهم 
هها، ِـ الفنون األدبية مثل النحو والصرف والبالغة والعروض والقوايف وغري ذلك مما يشاب

فهذه من احملدثات املخرتعات بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمجاعا، وهي من 
ت إمجاعا، ومل يكن إحداثها وحده يقتضي ردها، املطلوبات الواجبات أو املندوبا

  .فكيف يقتضي إحداث االحتفال للمولد وحده منعه
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  تنبيه في صالة التهجد بالجماعة
ومما أحدث صالة مساها املانعون للمولد صالة التهجد، جيتمع هلا الناس بعد الرتاويح 

ملانعني من احتفال ها، ومن العجيب أن اـها مجاعة، ويطّولون قيامها وقنوتـفيصلون ب
هذه الصالة ويرغبون فيها ـاملولد يف هذا الزمان جيتهدون على إحياء ليايل رمضان ب

فكالمها مل يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وال ! ؟الناس، فأي فرق بينها وبني املولد
السلف الصاحل على زعمهم، فهما من احملدثات فكيف يكون أحدمها مطلوبا واآلخر 

 .ممنوعا

  فائدة 
ال خيفى أن صالة الليل تصلى فرادى وال تشرع فيها اجلماعة، وصالة التهجد املذكورة 

فقد قال . من صالة الليل، فهل تصح حينئذ إذا صليت مجاعة أم ال ؟ نعم تصح
عند الكالم على النوع الذي ال تشرع فيه   ٣٤٠ص ١ج )الروضة(اإلمام النووي يف 

ال تستحب، فلو صلى هذا  -ال تشرع فيه اجلماعة :وهلممعىن ق: اجلماعة  من النوافل
النوع مجاعة جاز وال يقال مكروه، فقد تظاهرت األحاديث الصحيحة على ذلك يعين 

  . اجلواز انتهى
فما قبلته   تعرض احملدثات على أدلة الشريعة، واعلم أن امليزان الصحيح هو أن

يف احلديث الذي  املردود املذكور فهو ومامل تقبله املذكورات آنفا فهو املقبول شرعا،ك
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها ولفظه
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من عمل عمال : رد، ويف رواية ملسلم ليس منه فهو من أحدث يف أمرنا هذا ما: وسلم
  .رد ليس عليه أمرنا فهو

 دثات هو ما ليس من الدين، وأما إذاويفهم من هذا احلديث أن املردود من احمل

ترد بل تقبل، فمفهوم هذا احلديث ومنطوق حديث من  كانت احملدثات منه فإنـها ال
 إخل يبينان ويشهدان على أن من سّن سنة حسنة أو سن يف اإلسالم سنة حسنة

أحدث شيئا من الدين يكون مأجورا غري مردود،فإذا عرضنا املولد النبوي على الشريعة 
ُبُه، فإن املولد عبارة عن أفراد مركبة، وكل فرد منها منا علما يقينيا أّ عل ا تقبله بل وتـَُرح

تيسر من القرآن، ورواية  مطلوب مستحسن شرعا، وهي اجتماع الناس، وقراءة ما
 هللا عليه وسلم، وذكر بعض معجزاتهاألخبار الواردة يف سرية رسول اهللا صلى ا

وإنشاد األناشيد املطربة املهيجة لكامن احلب يف  ل بعثتهواإلرهاصات اليت ظهرت قب
سواء كانت تلك األناشيد هي اليت قيلت  قلوب املشتاقني إليه صلى اهللا عليه وسلم، 

يف حضرته عليه الصالة والسالم، أم اليت أنشئت بعد وفاته، وإكثار الصالة والسالم 
عليمهم مبكان والدته صلى اهللا عليه، وإخراج الصدقات، وإطعام الطعام للحاضرين، وت

ذلك، وال خيفي أن كل فرد من  عليه وسلم وشهرها ويومها ومرضعاته وأوالده وحنو
تلك األفراد مطلوب شرعا على انفراده، فال ميكن عقال وشرعا أن يكون منكرا جبمعه 

  . وتركيبه مع األفراد األخرى
مشروعا كما أن آحاد أفراده  واملولد يطلق اصطالحا على هذه األفراد املركبة فيكون
  .مطلوبة حمبوبة، وهذا ظاهر جلي بل هو من البديهيات
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  .ا، وليس البحث عنه مرادا هنافهو زمن الوالدة ومكاُ : وأما املولد لغة
  تنبيه

ملا علم بعض املنكرين للمولد أن حديث من سن يف اإلسالم سنة حسنة هو نص 
من أحيا : فقالوا معناه ،من سن : عليه وسلمصريح يف مشروعيته  أّولوا قوله صلى اهللا

يف اإلسالم سنة، وهذا تأويل غري مقبول إذ مل يسمع يف اللغة العربية سّن مبعىن أحيا، 
ومل يوجد سبب يقتضي صرف هذا اللفظ عن ظاهره، فيتحتم إبقاؤه على ظاهره 

عليه واالبتعاد عن التصرف بدون حجة يف كالم من ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا 
  .وسلم

أي من عمل " من سن سنة: "وقد قال الشاطىب يف تفسري قوله صلى اهللا عليه وسلم
  اهـ  )١(وليس املراد من اخرتع سنة، وأطال يف توجيه ذلك مبا ال طائل حتته : بسنة، قال

  الفصل الخامس
  هل األفضل ليلة المولد أم ليلة القدر؟ 

ليلة القدر، فقال احلافظ القسطالين يف  اختلف العلماء يف أن ليلة املولد أفضل أم
: إذا قلنا بأنه عليه الصالة والسالم ولد ليال فأميا أفضل: فإن قلت: )املواهب اللدنية(

ليلة القدر أو ليلة مولده عليه الصالة والسالم ؟ أجيب بأن ليلة مولده صلى اهللا عليه 
املولد ليلة ظهوره صلى  أن ليلة: وسلم  أفضل من ليلة القدر من وجوه ثالثة، أحدها

اهللا عليه وسلم، وليلة القدر معطاة له، وما شرف بظهور ذات املشرف من أجله 

                                                 
  ١٣٢اإلعتصام ص   ١
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أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، وال نزاع يف ذلك، فكان ليلة املولد أفضل من ليلة 
أن ليلة القدر شرفت بنـزول املالئكة فيها، وليلة املولد شرفت بظهوره : القدر، الثاين

هم ليلة القدر على ـ عليه وسلم، ومن شرف به ليلة املولد أفضل ممن شرفت بصلى اهللا
أن ليلة القدر وقع فيها التفضل : األصح املرتضى، فتكون ليلة املولد أفضل، الثالث

على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم،  وليلة املولد الشريف وقع التفضل فيها على 
عز وجل رمحة للعاملني، فعمت به النعمة على  سائر املوجودات، فهو الذي بعثه اهللا

مجيع اخلالئق، فكانت ليلة املولد أعم نفعا فكانت أفضل اهـ وقد تعقب الشهاب ابن 
   )١()املواهب(حجر اهليتمي ما ساقه القسطالين كما نقله عنه الزرقاىن يف شرحه على 

   عليه وسلم يف إجابة الدعاء يف الساعة اليت ولد فيها النيب صلى اهللا: فائدة
أن العالمة احملدث أمحد بن  - ١٩٥ص) ")٢("اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز(ويف 

املبارك سأل شيخه سيدي عبد العزيز بن مسعود الدباغ هل ولد صلى اهللا عليه وسلم 
الواقع ونفس األمر أنه عليه الصالة والسالم ولد : ارا ؟ فقال رضي اهللا عنهَ  ليال أو

قبل الفجر مبدة، وتأخر خالص أمه إىل طلوع الفجر، واملدة اليت بني  يف آخر الليل
انفصاله صلى اهللا عليه وسلم  من بطن أمه وانفصال اخلالص منها هي ساعة اإلجابة 

كان سيدي عبد العزيز يدلنا : وقال ابن املبارك. ا األحاديثوردت ِ  )٣(يف الليل اليت
                                                 

  ٢٥٥ص ١جانظر املواهب وشرحه   ١
عالم هـ كما ىف األ١١٣٢هـ وتوىف ١٠٩٥كان عبقريا من أكابر العارفني وإمام األولياء يف عصره ولد سنة   ٢

   للزركلى
  نعت لقوله ساعة اإلجابة ٣
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إن الفجر يطلع من مكة قبل طلوعه مبدينة : على قيام هذه الساعة كثريا، ويقول لنا
كنت قبل أن أجتمع : مث قال ابن املبارك.فراقبوا يف قيامكم فجر مكة واعملوا" فاس"

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات {مع سيدي عبد العزيز أقرأ آخر سورة الكهف 
إىل آخر السورة ألفيق يف ساعة االستجابة،  }كانت لهم جنات الفردوس نزال

وبقيت على ذلك حنوا من ستة عشر عاما، وكذا مسعت من مجاعة ممن اعتىن من أمر 
  . فما كنا نفيق إال يف آخر الليل قبل الفجر مبدة انتهى: هذه الساعة املباركة قالوا

بعد ذكره أن ساعة والدته صلى اهللا عليه وسلم هي ٣٢٨وقال ابن املبارك أيضا ص
إن الذين {: ذه الساعة فليقرأ عند إرادة النوممن أراد أن يظفر ِ : ساعة االستجابة

إىل آخر السورة،  }أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزال
ويطلب من اهللا تعاىل أن يوقظه يف الساعة املذكورة فإنه يفيق فيها، ذكره الشيخ عبد 

جلماعة غري مرة الرمحن الثعاليب، وقد جربناه ما ال حيصى، وجربه غرينا، حىت إنه وقع 
أن يقرأوا اآلية املذكورة ويطلبوا من اهللا تعاىل اإلفاقة يف الساعة املذكورة، كل واحد 
منهم يفعل ذلك خباصة نفسه من غري أن يعلم به صاحبه، وإذا أفاقوا مجيعا يف وقت 

 . واحد انتهى

  خاتمة
بل  دون آخر قد علم مما ذكرناه أن بركات املولد النبوي ال تنقضي وال ختتص بزمان

ففي   واألسابيع واألعوام وتتكرر بتكرر الليايل واأليام دائمة تتجدد كل وقت وحنيهي 
كل يوم وليلة يستجاب الدعاء يف الساعة اليت ولد فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
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والسالم فيه،  ويف كل أسبوع يوم مبارك يستحب فيه الصيام مليالده عليه الصالة
احملبة يف اثين عشر من كل شهر ما نال العامل كله يف مثل هذا اليوم، ويتذكر أهل 
 ِ فيتنعمون ِ ا، بل يعمل بعضهم يف  اثين عشر من كل شهر ذه الذكرى ويفرحون

حفلة صغرية للمولد يف بيوتـهم، وقد رأيت بعض أحبابنا يفعل ذلك، ويف كل عام 
ورسوله ويسر برؤية هالله، امسه الربيع، وهو كامسه  اهللا ب حيُِ  نْ مَ  ل كُ   هُ قدومَ  رُ ظِ تَ نْ شهر يَـ 

  :ربيع قلوب املؤمنني، وعيدهم العظيم، وهللا در اإلمام الزيلعي حيث قال
 جيدد شوق الواله  املتطلع وميالده عيد لنا وهو ذخرنا

وقال شيخنا الشيخ عبد الرمحن بن عمر يف قصيدة بليغة نظمها يف مدح النيب صلى 
  :من حبر الوافر اهللا عليه وسلم

 دـمبولدك املكرم ياحمم حممد متت النعما علينا

  .وهو شهر التهاين والبشارات واملسرات، وإخراج الصدقات يف مولد سيد الكائنات
زهني يف رياض االحتفال للمولد النبوي، املتنعمني بسماع لذيذ أوصافه، فهنيئا للمتنَ 

 عليه وسلم، كما يتفجعون لدى واملستبشرين الفرحني بدخول شهر ميالده صلى اهللا
فيا خيبة من تأخذه الكروب والغموم إذا دنا جميء شهر ظهوره صلى . اقرتاب انصرامه

اهللا عليه وسلم، فرتاه حزينا كئيبا تبدو على ظاهره البغضاء والكراهية حىت تنقضي أيام 
هذا الشهر، وتراه يتضرر من مساع مدحيه وطيب ثنائه، وقد سبق أن احلافظ 

   .لقسطالين ذكر أن عيد املولد يكون علة على من يف قلبه مرضا
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فعجيب من تعرتيه اهلموم إذا ارتاح بذلك أهل احملبة واالشتياق إىل لقاء احلبيب 
املصطفى، واإلمام اتىب، فعياذا باهللا من حرمان نفحات حبيبه صلى اهللا عليه وسلم، 

على آله وأصحابه وذريته وأتباعه إىل وبركات صفيه صلوات اهللا وأزكى تسليماته عليه و 
  . يوم الدين

وأسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن مين علّي وعلى أصويل وفروعي سببا ونسبا 
وإخواين وأحبائي مغفرة الذنوب، وسرت العيوب، وكشف الكروب ونيل البغية واملآرب، 

  .موإجابة الدعوات، وإقالة العثرات، وحسن اخلتام جباه سيد األنا
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوء 

  .وظلمت نفسي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
 تبييض هذه الرسالة يف مقديشو يف الليلة السابعة من شهر ربيع األول سنة  َمت

داود األشعري  هـ بيد أسري مساويه الراجي لطف ربه عثمان بن عمر بن الشيخ١٤٢٣
الشافعي، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم 

  .بإحسان
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله 

  :وصحبه أمجعني وبعد
حتفال املولد النبوي صلى اهللا عليه ال الرد على املانعنيفهذه قصيدة نظمها املؤلف يف 

  :وسلم، من حبر املتقارب، وهي هذه
 ِإَىلْ اْلَكْوِن أَبْـَهْى ِمَن اْلَقَمرَا  َصْالٌة َسْالٌم َعلَـْى َمْن  أتـى
ِد اْلُمْصَطَفْى  اْلُمْجَتبَـىْ  َوَآٍل َوَأْصـَحـاْبِـِه األَُمـرَا  ُحمَم 

َأْمحَـدَ  َوبـَْعُد  َفَخْيـُر اْلَوَرىْ   َبَدْا  َسيـًدا َخْاِشعـًا  أَنْـَورَا  
 َوِمْسٍك َشَذاُْه يـَُعـم الْـَوَرى  بَـَدْا ِمْثَل  نَـد َوَعْنـبَـرِنَاْ 
 َوِعْيـٌد ِبِه  اْلُمْؤِمُن اْسَتْبَشـرَا  َوِمْيـْالُدُه  نِْعَمـٌة َرْمحَـةٌ 
َفْاَق اْلشُهـْوَر بِـِه افْـَتَخـَرافَـ   ِبَشْهِر  اْلربِْيِع  بَـَدا نُـْورُهُ   
لَـُة  ِمْيـْالِدِه ُشرفَـتْ   بِـِه َعْن  ِسَوْاَهْا  َكَمْا ُحـررَا  َولَيـْ
لَـِة اْلَقـْدِر َفضَلَهـاْ   ُشيُـْوٌخ ِكـَرْاٌم ِمَن  اْلُكبَـَرا  َعَلْى لَيـْ
ـُة ِإْذ فِ   بِـِه َعاُم ِمْيـْالِدِه َشـُرفَـاْ  ْيِهَمـْا ظَـَهـَراَوَمك  
 يُِقْيُمْوا اْحِتَفْاًال  لـُه أَبْـَهـَرا  َوَمـْا زَْاَل َأْهـُل  اْلَمَحبِة َأْن  
 ـثَـَنْاِء  َعَلْيِه  َلَقـْد ُعطـرَا  َوَحمَْفُلُهـْم بِالصـْالِة َوِبالـ
ُمْو َواذُْكـَرافـََبْاِدرْ  وَُكْن  َمْعهُ   َوِذْكُر َمشَائِـلِـِه َشْأنُـُهـمْ   
ـرَا  َكَمـْا يـُْنِفُقـْوَن  لِتَـْعِظْيِمـهِ  ْي  َهلُْم َيسبِـَمْا اهللا رَبـ 
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بٌ جَفُحبـُه  تـَْعِظْيُمـُه َواْ   َفُطْوبَـْى َوُطْوَىبْ  ِلَمْن َوقـَرا  
ىـِتَفْاًال ِلِمْيْالِد  َخْريِ الْـَورَ   َوَوْيٌل َوَوْيٌل ِلَمْن  َحـرَم اْحـ  
 ـَجَوْاِز  َفُخْذُه ِلَكْى َتْظَفـَرا  َوَأْمجََع َأْهـُل اْلُعُلْوِم َعَلْى الْـ
 َدلِْيًال َصِرْحيًا يُـَرْى َأْظَهـَرا  وََكْم ِمْن  ِإَمـْاٍم َجِلْيٍل  َحَكىْ 

ْاِحـدٍ جفـََتبْت َيَدْا  ُمْنِكٍر     َمِدْيَح  اْحلَِبْيِب َوَقْد َخِسـرَا  
ِشدًا َمـْدَح طَـَه َرَآىْ ِإَذْا ُمنْ   يَِفر  َوَولـْى ِإَذْن ُمـْدبِـرَا  

ُهـمُ   َوَيْسُطْوَن  َمْن َمْدَحُه َكـررَا  َوتـَْبـُدْو َكـَرْاِهيـٌة ِمنـْ
 وَُكـْن ُمْنِبذًا قـَْوَلُه  ِمـْن َورَا  َفِإيَْاَك إِيَـْاَك  ِمـْن غـيـهِ 

لَـْو فـََلْيَس لَـَديـِْه َدلِيـٌْل وَ  َرا جَضِعْيفًا َفِمْنُه اْسَتِعْذ َواَهْ     
 َولَْيَس اِْنِقـَيْاٌد  ِحلٍَق  يَـَرى  َولَْيَس  َحيـَْاٌء لَـُه  َواَْلتُـَقـىْ 
 َوتَـْزيِْيُف َحٍق  َفَكْم  َغيـرَا  َوتَـْزيِْيـُن  بَْاِطـلِـِه َدأْبـُهُ 
 نَِبْيهًا  يـََرْى َمْاَخَفـْا َواْحـَذرَا  ِمَن اَْلِدْيِن َاْصًال  َوفـَْرعًا َفُكـنْ 
 َعَلْى َرْغِم أَْنِف  اَلِذْي  أَْنَكـرَا  َوَصُلْوا ِجبَْهٍر َعَلْى  اَْلُمْصَطَفىْ 
 ـَطَفْاُه ِاِإللَـُه  ِلَكْى  َتْظَفـَرا  بَِتْشِخْيِص َذْاِت َاْحلَِبْيِب اََلِذْي َاْصـ 
اْ بِنَـْثٍر َوَنظْـٍم َولَْيـٍل َكـذَ  َرىجفـََتْحُظْوا ِخبَْريٍ  نَـَهْارٌ     
 َعَلْى َشْأِنَك اْرِجْع ِإَيلْ اَْلَقْهَقَرى  َوُقْل لِْلَعُذْوِل اْسَرتِْح َواْقِبلَـنْ 
 َوُعـْد َخْاِسًئا بَْاِسًرا  َأْخَسـرَا  ِبَغْيِظـَك ُمْت َخاْئِبًا بَاْكِـياً 
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ِه بِاْرتِـَياٍْح  تـََناْلُْوا  اَْلِقـَرىحِ   َوَغنـْوا فـَُراَْدْى  َوَمجْعًا  ِمبَـدْ   
 ـِرتَْاٍث  ِبَقْوِل  ِاْمرٍِئ َخِسـرَا  تَـَمَتْع َوَردْد َعَلْيـِه ِبْال اْكـ
 َعَلْى إثْـرِِه نَـْهَجُه  َاألَنْـَورَا  فـََيْاَسْعَد َمْن  َحبُه  َواَقْـتَـَفـىْ 
ْيِبَك  َمْع َصْحبِـِه اْلغُـَررَاَحبِ   َوَصـل َوَسلْم َوبَْاِرْك َعلَـىْ   
 َمَىتْ َسْاِجٌد ِيفْ اْلدَجْى َسِهـَرا  َوآٍل َوأَتْـَبْاِعِهـْم  َسْرَمـَدا

يْ جَوُعْثَمْاُن َعْبُد اْهلََوى  يـَْلتَ   َحِبْيَب  اْلُمَهْيِمِن  ِمْن  َسَقـرَا  
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  الصاحلني بتربك املؤمنني إقناع )١
  املرسله النصائح  شرح يف املكلله التيجان )٢
   ةوالعصبيّ  ةالقبليّ  ذم يف ةالوهبيّ  نحاملِ  )٣
   الربية خري مولد مشروعية يف ةالسنيّ  الآليل )٤
  التلقني أدلة يف التبيني )٥
  الربده حماسن نشر يف التحفة )٦
  إدريس بن أمحد دالسي ترمجة يف اجلليس أنيس )٧
  بيح سالتوضيح يف شرح أذكار الت )٨
  مرحب أوراد املنتخب يف شرح  )٩

  الربهان يف جواز الذكر بلفظ هو للملك الديان )١٠
  اهليتمي حجر ابن   الشيخ ترمجة )١١
  واآلخرة هللا العلم طالب إىل املرسلة النصائح )١٢
  الشارب أحكام إىل الطالب إرشاد )١٣
  الوسواس مساوي على األكياس  تنبيه )١٤
 النبوية واملدائح القصائد نديوا )١٥
 وسلم عليه اهللا صلى احلبيب بآثار التربك يف اللبيب منية )١٦
 التوسل أدلة يف املنهل )١٧

   . وختما بدأ احلمد وهللا  كلها  الكتب هذه طبعت وقد        
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 فإنه وطبعها، إكماهلا يف التيسري تعاىل اهللا من ونرجو بعد، تكمل مل أخرى اتمصنف أيضا وله

 . واملوفق املستعان


